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PREZ. NIXONAS IR POMPIDOU ISLANDIJOJE
ISLANDIJA IŠTREMIA BRITANIJOS VĖLIAUSIOS ŽINIOS

DIPLOMATA UŽ ŠNIPINĖJIMĄ
REYKJAVIKAS. — Islandija ir Britanija, abi Nato narės, 

parašė skundus JT Saugumo Tarybai, kurios pirmininku šį mėnesį 
yra Sudano ambasadorius Ramataiia Abdulla. Islandija skun
džiasi, kad britai atsiuntė į Islandijos teritorinius vandenis savo 
karo laivus, kurių vienintelis tikslas yra padėti britų žvejų lai
vams laužyti Islandijos įstatymus ir taisykles. Laivams tose nele
galiose operacijose padeda britų aviacija ir helikopteriai.

Islandija kreipėsi ir į Nato 
organizacijos tarybą reikalau
dama tuoj įsikišti ir užbaigti 
britų karo laivų veiklą Islandi
jos teritoriniuose vandenyse. 
Nato taryba pavedė savo gene
raliniam sekretoriui Joseph Luns 
įsikišti ir tarpininkauti, kad 
ginčas būtų greitai ir draugiš
kai išspręstas.

Islandijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Augustson pareiškė, kad 
Islandija nenori jokio Nato sekre 
toriaus tarpininkavimo. Islandi
ja nesikreipusi į Nato valstybes 
su prašymu išspręsti žuvavimo 
ginčą, bet tik reikalaudama su
organizuoti britų laivų atitrau
kimą iš Islandijos zonos.

Britanija savo skunde Jung
tinėms Tautoms sumini visus 
incidentus, kuriuose Islandijos 
karo laivai puolė britų laivus. 
Paskutiniame puolime islandų 
liavas “Aegir” paleido septynis 
sviedinius į britų laivą “Ever
ton”. Islandijos laivų puolimai 
pasireiškia vis pavojingesnėmis 
formomis, sako britų skundas 
Saugumo Taryboje.

Nei britai nei islandieeiai ne
prašo Saugumo Tarybos posė
džio, o tik praneša apie įvykius 
ir suverčia kaltę kitai valstybei.

Islandijos ministeris Einar 
Augustsson po kabineto posėdžio 
paskelbė, kad Islandija pradės 
derybas su Amerika dėl gyny
bos sutarties peržiūrėjimo, ši 
sutartis galioja jau 22 metai. 
Amerikai duota teisė turėti Is
landijoje aviacijos žvalgybos 
bazę Keflavike, kuria naudojasi 
ir kitos Nato valstybės. Kairioji 
Islandijos valdžia, kurioje yra 
ir komunistų, seniai kalba apie 
sutarties peržiūrėjimą ir Ameri
kos bazės likvidavimą.

Islandija vakar įsakė išvažiuo
ti vienam britų diplomatui, ku
ris šnipinėjęs Islandijos laivų ju
dėjimą ir pranešinėdavęs apie 
laivus Britanijai.

Nauja vyriausybės 
krizė Italijoje

ROMA. — Italijos vyriausy
bė pateko krizėn, nes iš koali
cijos pasitraukė nedidelė respu
blikonų partija, turinti parla
mente 15 vietų. Partija reika
lavo, kad iš pareigų pasitrauktų 
paštų ir telekomunikacijų mi
nisteris Giovanni Gioa. Kitiems 
ministeriams neparėmus šio rei
kalavimo, respublikonai pareiš
kė parlamente neremsią vyriau
sybės, vadovaujamos premjero 
Andreotti.

Koalicinė vyriausybė parla
mente teturėjo 7 atstovų per
svarą, o dabar ji daugumos ne
beturi. Valdžiai pavyko išveng
ti pasitikėjimo balsavimo, pa
skelbiant parlamento atostogas. 
Birželio 6-15 dienomis turi įvyk
ti krikščionių demokratų par
tijos konvencija, kuri turės iš
spręsti vyriausybės krizę ar su- 
rasdama naujus koalicijos part
nerius ar prikalbindama respu
blikonus sugrįžti į vyriausybę.

1$ VISO PASAULIO

EAST ORANGE. — Tėvas 
Philip Berrigan ir seselė Eliza-' 
beth McAlister susituokė. Jie’ 
abu pagarsėjo savo veikla prieš 
Vietnamo karą ir sėdėjo kalėji
me. Buvęs benediktinas tėvas 
Mayer, irgi jau vedęs, pasakė 
spaudai, kad Berriganai vedė jau 
1969 metais, tik — slaptai.

WASHINGTONAS. — Iš Ki
nijos atvyko “ryšių įstaigos” gal
va Huang Chen, kuris yra ir Ki
nijos komunistų partijos centro 
komiteto narys. Washingtone 
bus atidaryta diplomatinė Kini-! 
jos atstovybė. =

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo prezidentas Thieu bijo, kad 
Watergate skandalas nepakenk
tų Amerikos paramai Vietna- 
mui. Jis pareiškė, kad Water
gate pakenks jo kelionės į Ame-

Drambliai Pietų Vietname naudojami darbui ir transportui. Čia ma
tomas dramblys neša kareivių patrulį prie Bam Me Th u to miesto.

KANADA NUTARĖ PASITRAUKTI K 
VIETNAMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS
OTTAWA. — Kanados užsienio reikalų ministeris Sharp pa-

rika rezultatams. Kongresas ga- skelbė parlamente, kad vyriausybė nutarė pasitraukti iš karo pa- 
li nepritarti prezidento prašo- kaubų priežiūros P. Vietname. Kanados 290 karininkų bus išvežti 
mai Vietnamui paramai.

KINGSTON AS. . " __ _____________ ______________________
sekretorius Rogers baigė savo, vendinti ne dėl to, kad sutartis būtų bloga, bet dėl to, kad niekas 
kelionę po Pietų Ameriką, su- (nesilaiko. Paliaubų priežiūros kiti nariai Lenkija ir Vengrija 
stodamas Jamaikoje. Jis aplan-. laiko save Šiaurės Vietnamo atstovais, kada Kanada laikosi be- 
kė Nikaragvą, Meksiką, V ene- šališkumo. Tokiose sąlygose darbas neįmanomas, pareiškė Sharp.

liepos 31 d„ o jei kita valstybė, kuriai teks užimti Kanados vietą, 
( bus- pasirengusi anksčiau, tai kanadiečiai sugrįši anksčiau. Sharp 

— Valstybės ( pareiškė Kanados nusivylimą, kad taikos Vietname nepavyko įgy-

cuelą, Argentiną, Kolumbiją, 
Braziliją ir Peru.

ADDIS ABABAS. — Afrikos 
vienybės organizacijos valsty
bės nutarė bendrai planuoti sa
vo prekybos ryšius su kitomis

Parlamentas pritarė vyriau
sybės nutarimui pasitraukti iš 
P. Vietnamo. Nuo pat Jungtinių 
Tautų įsteigimo Kanada daly
vavo visose pasaulio taikos prie
žiūros komisijose. Kanada nusi-

pasauho valstybėmis, ypatingai. vyl^ senos Tarptautinės Kont- 
su Europos rinka, su kuria Af- roks komisijos darbu- kur „ kar. 
nkos Salys siekia ypatingų ryšių. tu su Lenkija ir Mija bandė 
Afrikos valstybės planuoja kaz- ..jartti 1954 metu ženevos 
k\ Panašaus j bendrąja rinką konferendjas nutarimų įgyven- 
Pačios, svarstydami* muitų pa- dMma Ir tai komisijai darbas 
naikinimą ir kitas priemones |nevyko nes visada pa_

BERLYNAS. — R. Vokietijos 
komunistų vadas Honecker kal
bėdamas partijos centro komite
to posėdyje pareiškė, kad R. vo
kiečiai gali kada nori laisvai 
klausytis V. Vokietijos radijo ir 
žiūrėti televizijos proigramų. j

tė
sekmadienį šven- 
♦ų sukakti

laikė komunistus, o neretai jai 
pritardavo ir Indija.

Kissingeris Washingtone pa
reiškė apgailestavimą dėl Kana
dos pasitraukimo. Jis pareiškė, 

j kad trečiadienį jis tęs derybas 
su Hanojaus atstovu dėl taikos 
Vietname. Jam atrodo, kad pa
vyks susitarti, o tada bus leng
vesnis ir tarptautinės priežiūros 
komisijos darbas.

Kissingeris. kalbėdamas spau
dai apie slaptus savo pasitari
mus su Hanojaus atstovu Le Due 
Tho, atsisakė pasakoti svarsto
mus dalykus, tačiau pareiškė, 
kad siekiama geriau vykdyti tai
kos paliaubų sąlygas ir ieškoma 
kelių į paliaubas Kambodijoje.

Maroke Kambodijos nuvers
tas princas Sihanoukas pareiš
kė, kad jis niekad nesiderės su 
maršalu Lon Nolu, tačiau pasi
ruošęs kalbėti su “agresorium” 
— Amerika. Lon Nolas esąs iš
davikas, kuris nusipelno tik kar
tuvių, tačiau Amerika, jei ji tą 
išdaviką paliks ir jo neberems, 
gali tikėtis susitaikinimo su 
Kambodijos liaudimi ir garbin
gos taikos.

Kanados nutarimas pasitrauk
ti iš taikos priežiūros privers ieš
koti kitos valstybės, kuri sutik
tų atsiųsti savo stebėtojų gru
pę. Kanada sutinka vėliau pri- 

. žiūrėti P. Vietnamo laisvus, de-

Karalienės duktė 
susižadėjo

LONDONAS. — Buckingha- 
mo rūmai paskelbė princesės 
Anne sužadėtuves su leitenantu 
Mark Phillips. 24 metų Karalie
nės Dragūnų Gvardijos karinin
ku. Princesė yra 22 m. ir yra 
ketvirtoji iš eilės sosto įpėdinė 
po savo broliu princo Garlio ir 
jaunesnių brolių princo Edwar- 
do ir princo Andriaus.

Princesė su savo sužadėtiniu 
susitiko arklių lenktynėse, abu 
yra geri raiteliai, šuolių per kliū
tis specialistai. Leitenantas 
Phillips su arkliu “Great Ova
tion” dalyvavo Britanijos ko
mandoje Olimpiadoje ir laimėjo 
aukso medali. Princesė Anne 
irgi yra viena geriausių Britani
jos raitelių su žirgu “Dublet”.

Leitenantas Mark Phillips yra 
skiriamas Karališkos Karinės 
Akademijos Sandhurste instruk
torium. Jo tėvas tame pačiame 
draugūnų pulke buvo majoras, 
o senelis — generolas ir pulko 
vadas. Vedybų data nenustaty
ta, tačiau minima lapkričio 9 d.

ROMA. — Visų katalikų vie
nuolynų viršininkai turi įsteigę 
savo draugiją, kurios galva per
rinktas jėzuitų vyriausias ge
nerolas Pedro Arrupe.

WASHINGTONAS. — Vyriau
sybės valdininkai susirūpinę, 
kad maisto kainos gali dar kilti, 
nes per paskutinį mėnesį sojos 
pupelių kainos pakilo 45%, kvie
čių — 22% ir kukurūzų — 29%.

mokratinius rinkimus, tačiau, 
ministeris pridėjo, kad ir ta ga
limybė yra labai tolima ir labai 
nedidelė. i

• Indianapolio 500 automo
bilių lenktynės vakar vėl buvo 
dėl lietaus atidėtos.
• Brazilija pirks savo avia

cijai lėktuvų iš Amerikos už 100 
milijonų dol.
• šiaurės Jemene buvo nu-

žudytas šeikas Ali Othman, vie- dar nepribrendęs 
nas trijų valstybės tarybos na- genda

atėję

SVARSTYS JAV-EUROPOS SANTYKIUS
HEYKJAV1KAS. — Prezidentas Nixonas vakar išskrido į 

Islandiją susitikti su Prancūzijos prezidentu Pompidou. Prezi
dentas Nixonas gyvens Amerikos ambasadoje Beykjavike ir namo 
grįš penktadienį po pietų. Amerikos politika Europoje šiais me
tais buvo išdėstyta Kissingerio kalboje New Yorke balandžio 23 
d. Jis tada kalbėjo apie naujų gairių reikalingumą, apie Naujos 
Atlanto Chartos paskelbimą. šie jo pareiškimai Europoje didelio 
entuziazmo nesukėlė, o po Pompidou ir Britanijos premjero Heath 
susitikimo paaiškėjo, kad laikas Europos viršūnių susitikimui 

ir jokios naujos chartos europiečiai nepasi-

rių. Atentato vykdytojai 
iš Pietų Jemeno.
• Los Angeles miesto 

išrinktas negras Thomas 
ley, nugalėjęs ligšiolinį 
kadencijų merą Sam Yorty. Abu 
demokratai vedė atkaklią rinki
mų kampaniją. Bradley gavo 
57'; visų balsų. Los Angeles 
yra trečias didumu Amerikos j 
miestas, niekad neturėjęs juodo 
mero. Negrųmieste yra 16% vi
sų gyventojų. Bradley 21 metus 
dirbo policijoje ir 10 m. buvo 
miesto tarybos nariu.
• Sen. Proxmire (dem., iš

Wis.) pareikalavo, kad prezi
dento patarėjas, Baltųjų Rūmų 
štabo narys gen. Haig pasitrauk-' 
tų iš kariuomenės arba iš Bal-1 
tųjų Rūmų, kur jis gavo pare.- buy0 leisti at Gene. 
ZVO Ci Irt, Ir w««n W *

rolas Carcagno nėra peronistas 
ir neturįs politinių ambicijų.

Iš kalėjimų buvo paleisti ka
rinės valdžios sugaudyti teroris
tai. Argentinos miestuose buvo 
demonstracijomis paminėta 4 
metų sukaktis nuo Cardomos su
kilimo prieš karinę valdžią. Pa
sitraukę generolai reikalauja 
valdžios apsaugos, nes teroristai 
jiems siunčia grasinančius laiš
kus ir kolioja telefonu.

meru 
Brad- 
trijų

gas laikinai.
• Kalifornijos 11 m. berniu

kas, nemokėdamas plaukti, net 
15 vai. išbuvo ežere vandenyje, 
ramiai gulėdamas ant nugaros. 
Jis ligoninėje labai nuvargęs ir 
išmirkęs taisosi po savo išgyve
nimų.

Kariuomenė rems 
Argentinos valdžią
BUENOS AIRES. — Argen

tinos prezidento paskirtas nau
jas kariuomenės vadas generolas 
Jorge Carcagno pasakė kalbą, 
kurioje pažadėjo kariuomenės 
paramą naujai peronistų vyriau
sybei, kol ji laikysis valstybės 
konstitucijos. Generolas pasakė, 
kad argentiniečiai turi teisę iš
sirinkti savo vyriausybę, tačiau 
ir tie, kurie valdo, ir valdomieji 
turi klausyti konstitucijos.

Aukšti Argentinos karininkai, 
buvę vyriausybėje per 7 metus,

Mirė skulptorius 
Jacques Lipchitz

JERUZALĖ. — Associated 
Press pranešime apie dailininko 
skulptoriaus Jacques Lipchitz, 
81, mirimą skelbia kad jis gimęs 
Latvijoje, gyvenęs prieš II Pa
saulinį karą Prancūzijoje, pas
kui JAV-bėse. Palaidotas Jeru-1 
žalėje, Mount Herzl kapinėse. I

Lietuvių Enciklopedijoje (t. atsakomybėn 8 kareivius, kurie 
XVI, psl. 252—263) parašyta, būdami š. Vietnamo nelaisvėje 
kad Lipchitz Jacques (g. 1891.! bendradarbiavo su priešu, ne- 
VIII.22 Druskininkuose) žydų klausė karininkų ir juos išdavi- 
tautybės skulptorius, gimęs Lie- nėdavo komunistams. Visi aš- 
tuvoje. Jo tėvas Abromas Lipši- 
cas buvo Gardino statybos ran
govas, motina Rachele Leja 
Krinskaitė Druskininkų viešbu
čio savininko duktė. Pirmasis 
iš 6 vaikų Chaimas Jokūbas (vė
liau suprancūzinęs savo vardą 
i Jacques) Lipšicas pradėjo mok
slą Balstogėje, 1906 persikėlė 
į Vilnių. Iš jaunystės domėjosi 
menu ir žavėjosi lietuviškais die
vukais.

BIELGRADAS. — Irano ša
chas ir imperatorienė atvyko į. 
Jugoslaviją. Juos pasitiko pre
zidentas Tito.

Belaisviams bus 
keliama byla

WASHINGTONAS. — Kaip 
jau rašyta, aviacijos pulkininkas 

j Theodore Guy patraukė teismo 
’ olrorn v r Ron Q Iro rniviiic’ IritYno

tuoni buvo įsijungę į “taikos ko
mitetą” ir per radijų sakydavo 
Amerikai nepalankias kalbas.

■Pentagonas patarė pulkinin
kui bylos nekelti. Pirmiausia no
rėta viską “užmiršti ir atleisti”, 
nenorint kelti nemalonių įvykių 
belaisvių stovyklose. Kitas rei
kalas tas, kad pulkininko kalti
nimus kariniame teisme bus sun
ku įrodyti, nes visi belaisviai aiš
kinasi, kad jie su priešu bend
radarbiavo tik po ilgų prievar- 

‘ tavimų ir kankinimų.
- i Pulkininkas Guy sako, kad jis 

nedovanos kai kuriems belais
viams, nes jų skundai atnešė 

= daug kančių jam pačiam ir ki
tiems karininkams.

Prancūzijos politika Europoje 
visada būdavo šalta Amerikai. 
Prancūzams atrodo, kad Ameri
ka siekia specialių valiutos ir 
prekybos privilegijų. Prancūzija 
bijo, kad Amerika, grasindama 
susitarti su sovietais ir grasin
dama atitraukti savo kariuome
nę iš Europos, nori priversti Eu
ropos valstybes duoti jai ekono
minių privilegijų.

Kissingeris antradienį spau
dai pareiškė, kad yra neįmano
ma dviems Atlanto pusėms pa
brėžti regionalinį egoizmą eko
nominiuose reikaluose ir kartu 
kalbėti apie sujungtos gvnybos 
doktriną Nato struktūroje.

Prancūzija nepatenkinta do
lerio padėtimi pasaulio prekybo
je. Doleris nėra pagrįstas auksu 
ir dabartinis Amerikos užsienio 
prekybos deficitas mažina Eu
ropos pasitikėjimą doleriu. Pran
cūzija siūlo reformuoti Pasauli
nį Valiutos fondą, skolinimosi 
teises pagrindžiant auksu. Ame
rika tam nepritaria. Europos 
valstybės turi iki liepos mėn. 
susitarti dėl bendros pozicijos 
ir derybos su Amerika prasidėtų 
rugsėjo mėn.

Prezidentas Nixonas šiuos me
tus pavadino “Europos metais”. 
Jis jau buvo susitikęs su Brita
nijos, Italijos ir V. Vokietijos 
vadais. Dabartinis susitikimas 
su Pompidou turės atnešti aiš
kumo į Europos-Amerikos san
tykius. Prekybos, valiutos ir 
bendros gynybos klausimai bus 
nelengvai išsprendžiami.

Abu valstybės vyrai susitiks 
ir su Isladijos vyriausybe. Šiuo 
metu Nato organizacijai daug 
nesklandumo atnešė Britanijos 
ir Islandijos ginčas dėl žūklės 
teisių 50 mylių nuo Islandijos 
krantų. Neabejotina, kad Islan
dija atkreips prezidento Nixo- 
no dėmesį į Amerikos bazės Is
landijoje likimą, jei Amerika ne
padės Islandijai ginče su Brita
nija.

Pasikeitimai Baltuose Rūmuose | 
kėlė Fred Burherdt ii gynybos deper- 

tamonto j Baltuosius ROmus.

Vatikane tarnauja 
nemažai moterų

ROMA. — Vatikano praneši
mu, kas dešimtas asmuo, tar
naująs Romos Katalikų Bažny
čios centrinėje administracijoje, 
yra moteris, arp 2,500 tarnauto
jų 253 yra moterys, iš kurių 72 
vienuolės ir 35 pasaulietės dirba 
Vatikano administracijoje kaip 
“civilės tarnautojos”: 60 vie
nuolių ir 55 pasaulietės dirba Va
tikano kongregacijose ir kitose 
įstaigose: 17 moterų yra kon- 
gregacijų patarėjos ir 14 yra 
įvairių popiežiaus komisijų na-

Mokslą akademijos 
darbų planai

I ietuvos Mokslų Akademija 
priėmė 1973 m. mokslinių dar
bų planą. Iš viso plane yra 45 
stambios mokslinės problemos 
ir beveik 400 temų. Tas temas 
nagrinės Akademijos institutai, 
aukštosios mokyklos ir kitos 
mokslo įstaigos. Daugiausia 
problemų yra gamtos, žemės 
ūkio, technikos, elektrotechni
kos, matematikos, biologijos ir 
pan. Yra ir visuomeninių moks
lų dvi naujosios problemos — 
(1) įmonės socialistinė organiza
cija ir jos gerinimo keliai ir (2) 
visuomenės mokslų Lietuvoje 
ir lituanistikos už mūsų respu
blikos ribų mokslinė informaci
ja. (Pastaroji problema, turbūt, 
apims lietuvių veiklą ir jų or- 
menys. (Tiesa. 1973.1.9). (E)

rėš. Viena tokių komisijų yra 
popiežiaus neseniai sudaryta stu
dijuoti moterų rolę bažnyčioje.



TVKTA SVEIKATA-PASTOVI LAIME [
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių gopyliarue perteikimas

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _

KOVA SU SEKATVtSKUMU
Pažinkime priešą — lengviau bus su juo kovoti.

Gyvenimo tiesa

žmoniškiau su artimu apseinąs. pusiškai tolinti senatvę sklero-

Gyvenįme kiekvienas gyvis 
keič asi nuo pat gimimo iki sa
vo mirties. Tai normalus — fizi
ologinis kitimas. Jo neišvengia
me nei vienas. Svarbu, kad per- 
ankįtyvai nesikeistume, perii- 
gu štai negyventume. Todėl už- 
bė.’ mas u a akių pagreitintai se
natvei kiekvienam patartinas. 
Ne laikas tadą tik susirūpinti 
norrpąliu sęnėjimu, kad jau vi
sai susenstame, kai jau supuvu
siomis lepšėmis tampame. Tad, 
kol dar laikas — nębųkime pai
ki: stokime kovon su pęrgreitju 
pasęnimu.

Normalus — fiziologinis 
senėjimas

Normalus senėjimas yra pir
myn einąs kūno ir proto menkėj i 
maa. Senstant gaunamas dar ir 
antras blogumas: linkstama prie 
daugelio chroniškų, kūną ardan- 
čų pasikeitimų. Trečia negerovė 
prisideda senstančiam — tai su
trikimas nervinių — raumeninių 
dalių ir įvairių organų. Ketvir
ta senatvės palydovė — tai su
menkusi smegenų ir viso kūno 
mityba bei medžiagų apykaita. 
E e penktos negerovės senesny
sis irgi neapsieina — jis ima 
jausmais negaluoti: darosi sa
vimyla, kitų ima neapkęsti ir 
menkniekius pradeda laikyti 
vertingais dalykais. Pagaliau ir 
šeštasis blogis senesnįjį aplanko: 
j'S jutimais atbunka atšimpa: 
silpniau mato, girdi bei junta.

birželio 10 dieną,

BUCO SODE
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Dvasinis senėjimas — 
blogiausias iš visų

Kūnui senstant negeri laikai 
prasideda. Tai dar menkas da
lykas, palyginus su dvasiniu — 
psįchųspciąjiniu senėjimu, šioje 
srityje senesniam tikri vargai 
prasideda. Pirmiausia senstąs 
žmogus pajunta savo vietos ne
tekimą socialiniame - visuome
niniame bei šeimyniniame gyve
nime; kartu savigarba menks
ta. Antras blogis dvasinėje sri
tyje pasireiškia savo bejėgišku
mo, nenaudingumo ir nepakan
kamo pajautimu. Trečias blo
gis senatvėje — autoriteto pra
radimas. Ketvirtas — atsiran
da priklausomumas nuo kitų. 
Penktas — santykiavimo su ki
tais nutrūkimas, šešta negero
vė, gal didžiausia senesniojo jun- 
taiųa, tąj jausmas, kad esi apleis
tas. Tada kyla baimė, kad esi 
niekam nereikalingas. Septintas 
blogis — sumažėję pojūčiai. Ir 
pagaliau aštunta negerovė pri
sideda vienatvė, liga ir amži
nybėn iškeliavimas.

Senstant galimos išvengti 
komplikacijos

Su senomis dienomis žmogų 
aplanko nelaukiami svečiai: viso 
Kūno bendra sklerozė, širdies ir 
kraujagyslių pakenkimai, cukra
ligė, sąnarių susinešiojimas ir 
virškinimo sutrikimai. Tai vis 
nereikalingi, bet retai išvengia

BUS ID05U PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS. 
SKANUS MAISTAS LR LARAI GERI GĖRIMAI 
VISA LAIKA GARSUSIS J, JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKĄS, VALSUS IR PACU S MODERNIA 
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR ' Y RESNIEMS 
BIRŽELIO H> D. VISI KVIEČIAMI I NAUJIENŲ 
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mi priedai prie bendro pasilpi- 
mo senstant. Pastarųjų nege
rovių didžia dalimi galima būtų 
išvengti, jei žmonės ne tik žino
tų, bet ir pajėgtų laiku reikia
mai gyventi: maitintis, ilsėtis, 
jausti ir protauti, šitokio gy
venimiško meno kiekvienam rei
kia nuo pat savo gyvenimo pra
džios kuo daugiausia įsigyti, 
gėrį savyje gausinti niekąda nė- 
ra vėlu. Dėlto, kol dar laikas, 
visi sukruskime savo sveikatos 
pagrindus remontuoti kaip kas 
įmanydamas. Pirmiausia atsi
sakykime senų — netikusių pa
pročių ir neveikios bei užsisėdė
jimo prie baro, kortų, ^apkalbų 
ir visokeriopos neveikios.
Senesniojo elgsenos pakitimai

Net aštuoneriopai senesnis 
savo elgsena išeina iš kelio. I. 
Nustojama atsiminti dabarti
nius įvykius. Kas buvo per tur
kų karą — žinoma kaip šian
dien. O kas nutiko prieš minutę 
— taip ir nežinia. 2. Senesnysis 
ima pasimesti (confusion). Tą

> Senesniojo tinkamo 
« S7dyąm pagrindą!

Gero gydymą tikakm yra pą- 
lengvinti senmiaiojo nepakenčia
mą elgesį tinkamu su juo apsi
ėjimu, reikiamu jo užlaikymu, 
maitinimu ir vaistais gydymu. 
Reikia galimai geriau atstatyti 
suirusius žmogaus organus, ši
tie tikslai atsiekiami visų pirma 
ėmus į senesnįjį žiūrėti ne kaip 
į skylėtą kaliošą, bet kaip į mū
sų visuomenės vertingą narį. 
Protingas ir saikingas visame 
kame elgesys su senesni uo j u įga
liną atsiekti geriausių pasėkų. 
Senesniajam pagalbą teikiant, 
Veikia ne vien už tabletės grieb
tis, bet reikia senesnįjį visapusiš
kai tvarkyti. Reikia jo kūno,

[proto ir jausmų reikalus atsta
tyti į tikrą kęlią. Visus kenkė
jus jo kūnui, dvasiai ir visuo
meniškumui bei aplinkai reikia 
pajėgiausiu būdu šalinti.

Gydytojas jau iš anksto nu
mato, kaip sėkmingas bus vie
no ar kito paciento atstatymas 
normalesniam gyvenimui. Su 
vaistais pacientas parengiamas 
didesniam bendradarbiavimui jo 
negeroves tvarkant. Prie vaistų 
reikalingas dar penkeriopas pa
pildomas gydymas, būtent: 1. 
Reikia visas kūno negeroves 
tvarkyti arba mediciniškai, ar
ba chirurgiškai. 2. Reikia mank
štintis ir mankštinti: namuo
se, kieme, darže, ar ligoninėje 
bei specialisto žinioje esant. 3. 
Poilsis reikiamas turi būti su
teiktas kiekvienam namuose, ar 
atostogaujant toliau nuo namų, 
ar gyvenant labai priimtinose są
lygose, kaip Sodyboje ar pana
šiai. 4. Reikia atstatyti žmogų 
į jam priimtiną užsiėmimą bent 
dalinai. 5. Reikia pagerinti gy
venimo sąlygas.

Fizinių sąlygų gerinimas ne
bus pakankamas darbas senes
niajam teikiant pagalbą, jei ne
bus susirūpinta jo dvasine svei
kata.: reikia, žmogaus asmenybę 
pakelti, reikią padėti žmogui 
įsigyventi į naujose apystovose 
gyvenimą — reikia jam naujo 
užsiėmimo, tik naudingo ir nę- 
bauginančio. Reikią žmogui tal
kinti išvystyti pomėgius pagal 
jo kūno ir jausmų pajėgumą. 
Reikia kiekvienam savitai teik
ti pagalbą, nes kiekvieno senes
niojo kitokį yra vargai, kiti rei
kalavimai ir savotiški negalavi
mai.

Ne viešiems bus galima 
vienodai padėti

Nors, visi norime vienodai svei
ki būti, bet ne visiems tai pasi
seks. Mat, negaluodami mes 
skirtingai imame tvarkytis ir 
skirtingai sveikatos tvarkymą 
ištveriame. Geras galimybes 
pasveikimui — susitvarkymui 
turintis senesnysis visapusiškai 
tvarkydamasis gauna šviesesnį 
protavimą, jame atsiranda dau
giau energijos, jo kūnas darosi 
stipresnis ir toks žmogus daro
si visuomeniškesiMs.

Menkesnių galimumų žmogui 
visapusiškai tvarkantis gauna
si ribotas gėris. Toks darosi ma
žiau susimaišęs, mažiau apsnū
dęs, labiau bendradarbiaująs ir

jaunesni lengvai pastebi, o se-j 
nesniam atrodo, kad jis visai 
normaliai elgiasi. 3. Atšimpa 
senesniojo protine veikla. 4, Bai
mingumas žmogų apsėda ima bę 
priežasties bijoti visai nebaisių 
dalykų. Nusiminimas yra daž
nas senesniojo palydovas — h* 
vis be priežasties. & Įtampa dėl 
menkniekių kamuoja pagyve
nusįjį. Jis ima rūpintis visai 
jam nereikalingais * dalykais. 7 
Toks ima nesi orientuoti kaip 
reikiant. 8. 'Pagaliau^ toks tam
pa užsidarėliu, — vienatvėje ima 
leisti dienas, vis ague jaunystė
je nuveiktus darbus prisiminda
mas, apie jųps pats sau vienas 
balsiai kalbėdamas.

Senstant kūnui; protui ir 
jausmams, žmogus ima savitai 
elgtis kaip niekada pinniąu, Vi
si blogi įpročiai bei netikusios 
būdo savybėa pagyvenusiam .pri
sistato visu aštrumu. Toks imą 
šešeriopai kentėti? i. Jis. nusto
ja apetito. 2. Pradeda blogai su
gyventi su artimaisiais: visi jam 
ima užkliūti. Tai tas, žiūrėk, žli- 
bis, anas—- netikėlis, trečias — 
nesugyvenamas... Tik jis vie
nas jaučiasi tvarkoje: 3. Senes
nysis darosi-nenuoramą-—einą, 
lenda kur jam reikią, ąr nevei
kiai. 4. Pas tokį atsiranda per- 
didelis. jautrumas. 5. Pradeda
ma neapkęsti ariįąap. Už. gerą 
ima blogu atsimųkėti. S. Pėrse- 
nęs ima savimi nesirūpinti: liau
jasi judėjęs, savjfc tvarkęs, ima 
nesipuošti, liaująs! gamtos rei
kalus laiku atlikti.— vidurių, užr- 
kietėjimo susilaukta.
- . v v/; .r !

Kiekvienas sėnjĮaflie savitai
Kaip visokio amžiaus žmonės 

skiriasi nuo kitą kito sava elg
sena, taip ir senatvėje jis elgia
si. Ne visi senesnieji yra ligų 
maišeliai, nepakenčiami nei sa
viems nei svetimiems. Yra la
bai malonių senatų, yra labai 
nepakenčiamų jaunuolių, žmo
gaus asmenybė viską lemia. Už 
tai jos ugdymu kiekvienas rū
pinkimės juo nup šiandien.

Kiekvienas senesnysis pagal 
jo pajėgumą protautų jausti ir 
savyje turimą šiąrgijos kiekį 
yra skirstomas į* vieną iš trijų 
grupių: pagydynyj ir atitaisymo 
atžvilgiais senesnieji gali būti 
geri kandidatai,'riboti ir labai 
riboti. Mat, proto pajėgumas ar 
žmogaus susimaišymas - nėra 
vienodai stiprūs.Tas pats pa
sakytina apie sdnesniojo bai
mingumą, jo susjkontroliavimą, 
nuotaikas ir kūno' negalavimais 
nusiskundimus. Nevisi vienodi 
mes esame ir reaguodami. į ap
linkos jaudinimpt. Kiekvienas 
savitai save kaltiname, kiekvie
nas savotiškai savo kūnu rūpina
mės kiekvienas apie mirtį irgi 
savitai galvojame. Ką jau čia 
kalbėti apie tokius dalykus, kaip 
mityba, savęs prižiūra, poilsis' 
ir darbas. Kiekvienas čia yra; 
pats savo ponasr-Bet visi nori
me būti laimingi; sveiki,1’jauni 
ir visų gerbiami, šitokie daly
kai gyvenimo savaime neateina. į 
Senesnysis gali būti gerbiamas [ 
saviškių, tik tad*, jei jis tos 
pagarbos užsitartovja savo žmo- Į 
niškumu. Gali ta būti silpnas, I 
neatsimenąs, baimingas, bet ne- j 
pakenčiamas būsi'-būdamas prie
kabus, kitą niekinąs. susivėlęs 
bei pašvinkęs.

Toli savo negalavimuose pa
žengęs senesnysis visapusiškai 
tvarkydamasis irgi apturi geru
mų. Jis tampa meilesniu, ma
žiau savy užsidariusiu, energin
gesnių ir daug lengviau toks pa
siduoda priežiūrai.
Atsisakykime bet kokių stebuklų

Blogai nuteikia žmones tie as
menys, kurie be atsakančio dar
bo žmonėms perša gėrį. Tai ti
kintieji visiokiems stebuklams. 
Tokie žmonės yra artimui labai 
nenaudingi. Jie įperša žmogui 
nusiteikimą, būk kas nors gero 
gali būti be reikiamų pastangų. 
Tokie piršliai tik suvedžioja 
žmones: jie patys netiki stebuk
lais ir reikale visada šaukiasi 
geresnio daktaro, griebiasi už 
geresnio vaisto, maisto bei po
ilsio. Dėl to ir mes visi im
kime Dievo-Gamtos suteiktomis 
gėrybėmis naudotis protingai, 

0 ne prietaringai.
Senėjimą sulėtinti galime tik 

žmogumi visapusiškai rūpi
nantis: atsakančiai jo kū
ną, protą, jausmus ir ap
linką, tvarkant. Aplinkon įei
na reikiamas maistas, atsakan
tis poilsis dvasiai ir kūnui, o taip 
pat dabartiniai vaistai. Jau se
nai ir pakartotinai čia buvo pa
tariama kaip vaistais gydytis 
nuo senatvės ir sklerozės. Kaip 
žmonės yra tamsūs šioje srityje, 
net pagalvoti baisu. Duokim, vi
sai atmintį praradęs, dar nese
nas žmogus klausia, ar jam dar 
ir toliau vartoti šešeriopas prie
mones, nes jau žymiai pagerėjęs 
užsimirštamumas. Toks mano, 
kad jis susitvarkys su viena ki
tą tablete! Tai skaudi netiesa. 
Reikia per visą gyvenimą visa- 

Liesu maistu Sodyboje besimaitinančios numetė svorio pervirši: Mani* 
Žylienė (kair.), Zuzana Pupienė su drauge ir Sofija Pūras.

Nuotrauka M. Nagio
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Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
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senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ję Lietuvos 
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Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų,peržiūrėjo 
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PISTON EXPRESSWAY — Before ever finding their way into an engine, Detroit 
BiSMl ptetons travel over a mile on conveyors linking 150 machining operations. 
M work in a truck or bus, these same pistons win travel anywhere from SeojMt 
ta MM* mfles during the life of the engine. Detroit Diesel AHison, 
sei engine producer in the US., produces over a million pistons Minority

zę. šalia jau daug kartų minėto 
daržovių, vairių, baltymų mais
to, reikia neapsileisti aplinkos 
gerinime! Turi būti malonūs 
kaimynai, graži gamta, patogūs 
kambariai. Reikia nepamiršti 
darbuotis, prasmingai judėti, 
darže, kieme, darželyje kapsti- 
r.ėtis. Dabar visi turime eiti pa- 
midorus, svogūnus sodinti, juos 
prižiūrėti ir jais džiaugtis — 
tuomi savo nervų įtempimą, ma
žinsime. šalia zinc sulfato, 
kremzlių, iodoniacino, ąlertonic, 
ccrebronicino — reikia imti var
toti naują vaistą Hy dergi ne, po 
dvi tabletes tris kart dienoje 
pavalgius. Tai priedinis vaistas 
prie kitų. Tabletes tas reikia 
po liežuviu laikant pamažu su
čiulpti, mažiausiai tris (geriau 
šešias) minutes ten palaikyti.

Išvada. Kol dar visai pro
to nepraradome, šiandien kiek
vienas savo sveikatą taisykime 
geriausiu būdu. Imkime ne juo
kais, bet labai rimtai savimi su
sirūpinti. Gana ligšiolinės, nie
kam tikusios veiklos: tik jau 
sveikatą praradus imtis jąja rū
pintis. Visi gydytojai ir kiti 
veiklos žmonės turime padėti 
geriausiu būdu saviškiui ilges
niam laikui atitolinti nemalonius 
senatviškumo negerumus. Da
bar šis kraštas nežino, kaip pa
dėtį vis daugėjančiam seny žmo
nių skaičiui. Mes kurkime sa
viems Sodybas, kur jie ras ge
riausias sąlygas savam saulėlei
džiui.

Pasiskaityti. Albeit Bazo, M. 
D. Symptoms of Senility... re
cognition and management, 
Scientific exhibit, General Hos
pital, Alexandria, Virginia.



VL. BAKŪNAS

Pastabos iš tolo
Gal "meo", bet ne 
"maxima culpa"...

Labai nemaloni korektūros 
klaida (kai rinkykloje iš rank
raščio — mašinraščio — žodis 
iškrito iš sakinio) pasitaikė ma
no paskutinėse pastabose apie at
sakymą dėl L. ž. S-gos I-os An
geles skyriaus pirmininko p. J. 
Kuprionio įtarimo, mano bloga 
valia — pavadinus to skyriaus 
narius tariamais žurnalistais. 
Pigus, labai, būtų atsiprašinėji
mas, kurio nesu pasirengęs da
ryti, bet ranką prie širdies pri
dėjęs noriu štai ką pataisyti: 
išspausdintas sakinys yra toks 
“...Tada p. J. Kuprionį ir visą 
susirinkimą galima laikyti ne 
triukšmingu bet juokingu, o pa
gal kitus net skandalingu ir t. 
t.” Turėjo būti: “...Tada pagal 
p. J. Kuprionį...” Tikiu, kad p. 
J. Kuprionis, stovįs į žurnalis
tus pretenduojančių skaitlingos 
grupės priešakyje, turės pakan
kamai žurnalistinio akylumo 
įmatyti, kur, šiuo atveju, yra ne 
mano, bet technikinė (korektū
ros) klaida, suvelianti mintis, 
parašytas Los Angeles ir at
spausdintas Čikagoje.

Pagaliau jau ir Pasiunti
nybė tik... "po to"...

Gyvenant toli nuo lietuviškos 
veiklos (politinės) centrų, įn- 
formacijas ir nuomones reikia 
semtis iš mūsosios spaudos. Pa
sitaiko dėlto, kartais, net sun
kiai suprantamų reiškinių ir 
vis, dažniausiai, stebint Bend
ruomenės “ėjimus” politiniame 
sektoriuje. Kad Bendruomenės 
vairuotojai, tame sektoriuje, ig
noruoja Amerikos Lietuvių Ta
rybą — nieko naujo. Betgi da
bar jau matyti, kad Bendruo

menė nelabai arba net ir visiš
kai nesiskaito su Washingtone 
dar tebeveikiančia Lietuvos Pa
siuntinybe. Būtent, skaitau (ir 
stebiuosi) apie paskutinį Lietu
vių Bendruomenės delegacijos 
vizitą Baltuosiuose Rūmuose ba
landžio 24 d., kuria proga dele
gacija kalbėjosi su tūlu dr. H. 
Kissingerio patarėju ir jam įtei
kė memorandumą. Pranešime iš
vardinti ir klausimai, kuriuos 
memorandumas apėmė. Gale 
pranešimo įdomi pastaba: “...Po 
to L. B. delegacija apsilankė 
Lietuvos Pasiuntinybėje ir su
pažindino atstovą J. Kajecką ir 
patarėją dr. S. Bačkį su audien
cijoje keltais klausimais”. Tai
gi — tik po vizito, bet ne prieš 
vizitą. Taip toli nuo Washingto- 
no ar Čikagos gyvenančiam at
rodo, kad būtų labai tikslinga, 
jei lietuviai tokiais svarbiais 
memorandumais nešini — pirm 
vykdami į Baltuosius Rūmus, 
jei jau nepasitartų, tai bent iš 
anksto painformuotų apie tokį 
žygį Amerikos vyriausybės dar 
tebepripažįstamą — Lietuvos 
Atstovą Washingtone. Dabar- 
gi... tik po to. Kiek Bendruome
nės delegacijos žygis Baltuosiuo
se Rūmuose, be Lietuvos Atsto
vo žinios ir rekomendacijos, su
menkino jo postą — nesunku nu
simanyti. Ir taip daroma jau ne 
pirmą kartą.

Ko pavyzdžiu Čikagai?
Nesenai lankiausi Čikagoje ir 

žinoma, kaip retas svečias, grei
tai pastebėjau tai, ko mums čia 
trūksta Los Angeles arba ir ne
norėtume turėti jei ir trūksta. 
Būtent, pavyzdžiu čikagiečiams 
lietuviams tos aplinkybės, kad 
jie lietuviškus laikraščius, “Nau
jienas” ar “Draugą”, gauna net

Kinus City, Mo., iv. Juozapo kataliku parapijos lankai įsteigi mokyklą, kurioj* vaikai mokomi tradiciniy lanky 
šakiy, kaip nuotraukoj* matomo "krakoviako".

į60632. telef. Yj, 7-6222. sumoku siaut registruotis ir dalyvauti 
darni $10.00, kurie bus įskaityti Kultūrinėje Savaitėje, Midiigu- 
į bendrą stovyklavimo mokestį.)no ežero pakrantės ir Gintaro 
Taip pat turi registruotis ir tie, [ 
kurie norės atvykti į 
tiktai savaitgaliui.

Stovyklautojas su visu išlai
kymu ‘(maistas ir kambarys) už 
savaitę moka $65.00, vaikai iki 
5 menų nieko nemoka, o vyresni 
iki 12 metų moka pusę kainos.

Nestovyklaują asmenys galės 
naudotis vasarvietėje esama val
gykla: pusryčiai — 1,50, pietūs 
-----2,75 ir vakarienė — $2.75.

Šauliai yra prašomi nedel-

vasarvietės parkas yra gera vie- 
stovyklą ta praleisti atostogas, sveikai pa

ilsėti ir nuotaikingai patxmdrau- 
ti savųjų tarpe.

OTTAWA. — Šią savaitę Ka
nados vyriausybė paskelbs ar ji 
dar liks Tarptautinėje Kontrolės 
komisijoje, kuri turi prižiūrėti 
taiką P. Vietname. Jei vyriau
sybė nutars pasitraukti iš ketu
rių valstybių komisijos, teks ieš
koti naujo nario tarp nekomu
nistinių valstybių.

Nuo
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tą pačią dieną, kai tuo tarpu 
mes čia Los Angeles juos pa
matome maždaug visos savaitės 
senumo. Taigi. Ir tai ne kas
dien, bet kartais pasitaiko, kad 
net trijų ar keturių dienų lai
das gauname 'kartu ;(tai .pri
klauso nuo pašto tarnybos). Pa
vyzdžiu “Paramos”, kur gali nu
sipirkti ne tik Čikagoje išeinan
čius (lietuviškus) tą pačią die
ną, bet už dienos ar kitos — ten 
gali pirkti jau ir Cleveland© ar 
net ir Kanados lietuvišką spau
dą nepasenusią, kokią mes čia 
gauname ne taip jau labai auk
siniuose Aukso Vakaruose. Pa
vyzdžiu ir to, kad “Paramos” 
lentynose gali pasmaguriauti 
gero, lietuviškam skilviui arti
mo, skonio “lietuviška” duona 
ar net “lietuviškais” mėsos ga
miniais. Pavyzdžiu Čikagai, 
ypač jos apylinkėse gyvenan
tiems puikių parkų bei sodų, ža
liuojančių medžių ir pievų, pa
vyzdžiu net šalto oro, vėjo, lie
taus. Ko nepavydžiu — tai Či
kagos ir apylinkių prastų, gat-

vių duobėtų, taip pat siaurų ir 
nepatrauklių greitkelių apylin
kėse, lygiai ir nelabai švaraus 
miesto iš viso. Dangoraižiai gra
žūs ir imponuojantys, ypač dar 
tebebaigiamas Sears Tower, bet 
jų nepavydžiu, nes jie tikriausia, 
čia pas mus, sugriūtų jau se
kančio, stipresnio žemės drebėji
mo metu.

Šaulių Kultūrinės 
Savaitės

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

5^4%
90 Day 

Passbook 
Accounts

53/4%
$1,000 or more Savings 

Certificate 
(1 to 2 years)

6%
$5,000 or more 

Savings 
Certificate

(2 to 10 years)

6245 South Western Ave.
CHICAGO ZEE

savings and loan association

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina |2.00.

Turtingas, gajus, sveikas 
ir laimingas...

Jach Sharkey-žukauskas, bu
vęs pasaulinis bokso čempionas. 
Taip jį milijoninio tiražo dien- 
Yaštis “Los Angeles Times” 
skaitytojams pristatė šiomis 
dienomis ilgu straipsniu. Tarpe 
kita ko ten sakoma, kad Jack 
Sharkey arčiau atrodo esąs 50 
metų, negu 70 — nes septynias 
dešimtis metų jis jau yra “sudo
rojęs” — jo mėlynos akys esan
čios giedrios, mintis greita, jam 
nieko netrūksta, ta “...gera, lie
tuviška prigimtis dar tebėra su 
juo”.

Įdomu, kaip Juozas Žukauskas, 
pradėjęs profesinio boksininko 
karjerą, pakeitė savo pavardę. 
Sakytame straipsnyje, UPI spor
to redakt. Milton Richman aiški- 
kina šitaip: kai Joseph Žukaus
kas pradėjo boksininko karjerą, 
jo rangovas (promoter) Žukaus
kui pastebėję^: “Vaikine, eik ir 
susirask vardą—pavardę, aš ne
galiu naudoti tą, kurią turi”. 
Žukauskas esą, taip jis pats da
bar sako, apėjęs 10 kartų apie 
miesto kvartalą ir galvodamas 
apsistojo ties Jack Dempsey ir 
Tom Sharkey vardais. Iš jų ir 
sukombinavęs Jack Sharkey.

Neblogos kunigėlio

Kultūrinė Savaitė prasideda 
1973 m. birželio 17 d., sekmadie
nį po pietų p. Kuraičių “Ginta
ro“ vasarvietėje, 15860 Lake 
Shore Rd., Union Pier, Mich.

Paskaitos — Filmai ir kitos 
pramogos

Pirmadienį, birželio 18 id. 
Atkurtos Šaulių S-gos rezisten
cija — paskaitą skaito Alg. Bud- 
reckas.

Antradienį, birželio 19 d. Ko
vos būdai dėl Lietuvos laisvės
— A. Juškevičius.

Trečiadienį, birželio 20 d. — 
Alto kova prieš genocidą ir pas
tangos tėvynės laisvinime — Dr. 
K. Bobelis.

Ketvirtadienį, birželio 21 d.
— Šienligė Alergija nuo augalų 
ir kitų priežasčių — Dr. K. Pau- 
tienis.

Penktadienį, birželio 22 d. — 
Lietuvės moters pareigos išeivi
joje — Z. Juškevičienė (Sesių 
šaulių diena). Vakare tradicinis 
Joninių laužas.

šeštadienį, birželio 23 d. — 
Du filmai: I. Apie rūkymą ir 
vėžį ir II. Kraujo spaudimas ir 
širdies ligos. Vakare balius su 
programa ir šokiais.

Sekmadienį, birželio 24 d. — 
Pamaldos — kun. J. Borevičius, 
JS.

Registruotis prašome iš anks
to pas Julių Pocių, 4204 So. Ma
plewood Ave., Chicago, DI.

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

III
MIDLAND 
SAVINGS

4BM ARCHER AVENUE 
CHICABO, MAINOM MBS 

PHONE: 2M-MM

pa |amo$
Palm Springs kurorte leidžia

mas laikraštis “Desert Sun” ne
seniai paskelbė, kad šiaurinėje 
Kalifornijos dalyje gyvenantis 
vienas kunigėlis neseniai buvo 
apkaltintas, kad neužregistravo 
savo pajamų: už 1967 m. — 4,- 
594 doL, už 1968 m. — 12,980 
dot, gi už 1969 m. — net 36,054 
dol. Ryšium su .tų pajamų ne- 
užregistravimu jam yra iškel
ta visa eilė apkaltinimų.

Geras anekdotas
Vieno labdaros baliaus metu, 

kaip rašoma “L. A. Times”, 
juodas juokdarys paporino la
bai visiems patikusį anekdotą, 
apie trafiką Los Angeles mies
te. Juokdarys Slappy White pa
pasakojo, kad jam Howie sakęs, 
jog geriausias laikas važiuoti 
automobiliu per Los Angeles 
miestą yra sekmadienį 9:30 vai. 
ryto, štai kodėl. Tuo laiku ka
talikai yra bažnyčioje, žydai — 
Palm Springs kurorte, juodieji 
kalėjime, o meksikonai — ne
gali užvesti savo automobilių.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 

KITUS SKAITYTI 

NAUJIENAS
■ 1^1 R ■■

5 7.
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Saving* 
Certificate 

(Minimum $5.000)

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psL_______ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psL _____________________________ $7JO
Prof. VacL Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., Įrišta — $3,00, minks 
tais viršeliais —  $2JX)

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL $5.50 
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. _________________ .__________ :________  $5.00
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 4KB p< *______________ ...... $3.00
P. LiOdžiuviene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psL ------------------------------------...--------------------------  $1.00
Janina Narūne, TRYS IR VIENA," jaunystės atsiminimai.

170 psl   $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai. ----------------------------------------------------------- $3.00

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SL, Chicago, UI. 60608. — TeL HA 1-6100

Mes švenčiame 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame dovaną. Universal 

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON 3100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei h daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose Hemas automobiliams pastatyti.
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NMOJIEhOS KAZ. STRjfcVA apie tuo* laikus

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Ratas:
Ln Chicago $2X00 per year. 312.00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
311.00 per six months, 36.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
ather countries $23.00 per year,

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

28.00

&
KOKIAIS PAUKŠČIAIS 

SKRA1DOM
Keista, kad šiandien p. St

“Akiračiai”, kuriuose jis pa
talpino ilgiausių pasikalbėji
mą, net jį papuošęs savo vai

krovėsi kapitalą.
Taigi, ar A. Sniečkus neįri- 

kiuoja smerkiamųjų eilėn ir to 
kių ir panašių, kaip p. St San
tvaras, kuris ne juodadarbio

Dienraščio kainos;
Cincagoje ir priemiesčiuose:. 

metams _______________
pusei metą ___________ 
trims mėnesiam^ _______ 
vienaip mėnesiui 

Kitose JAV vietose:
metams ____________ 
pusei metų 

22X00
$1X00

27.00
23.00

Kanadoje: 
metams _ 
pusei meti 
vienam nu

Užsieniuose: 
metama - 
pusei m&ti 
vienam n*

$8X00
$1X00
23.00

222.00
213.00

23 JO

sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Existed St. Chicago.

$20.00 Pinigus reiki* austi pašto Money 
$11.00 Orderiu kartu ra utukymn.

NAUJIENŲ raštinė *td*r* k**št*n, išskyrų* Mkmacitanta*, xraa

Saatvaras “Dirvą’* laika ne nuo “Dirvos* reikėjo jam pa- 
tautiaės minties laikraščiu, o sirinkti “Akiračius”? Ir spaus-

dintj savo straipsnį lygiagre
čiai šaka tokio straipsnio, ku-

sau duoną, ne savo prakaitu ir 
krauju krovėsi kapitalą? Ku
ris pabūgęs liaudies keršto iš-

turėjo pasitraukti kaikurie as
menys, dėl kažkokių priežas-

iabiausiai jis apgailestauja dėl 
išmetimo pp. Ra&tenio ir Bro
niaus Railos. Tat, protesto žen- 
Uaa, jis atsisakė savo rašiniais 
bendradarbiauti “Dirvoje”. Per

tos šlovė? Kuriame prabyla ir 
tautos išdavikas A. Sniečkus, 
atvirai pareiškiąs, kad mūsų 
tautas priešai, kurie susirado 
prieglobstį pas imperialistus 
užsienyje, vis dar svajoja apie 
buvusias gamyklas ir dvarus,

Nekeliančios mielės
Naujai pasirodęs frontininkų žurnalo “J Laisvę” 

balandžio mėnesio sąsiuvinys turi daug įdomios medžia
gos apie frontininkų dirbamus darbus, jų pasigyrimus ir 
frontininkų nuomones apie frontininkus. Būtų daug rim
čiau, jeigu kiti vertintų frontininkų dirbamą darbą, bet 
kai panašių vertinimų nėra, tai patys save kartas nuo 
karto pagiria.

Vienas žurnalo redaktoriaus užregistruotas juokda
rys pareiškė, kad frontininkai yra “kaip tos mielės — 
visi jas valgo, bet niekas jų nemato.” Mielės, kaip žino
me, turi pakelti tešlą. Jeigu mielės nepajėgia atlikti pa
grindinio dalyko, tai visi kiti mielių atributai yra labai 
menkos vertės. Frontininkai nepajėgė duonos iškelti. 
Planus jie paruošė gerus, instrukcijas paruošė tikslias, 
bet Bendruomenės nepajėgė iškelti reikalingon aukš
tumom

Frontininkai šaukia konferencijas rytuose ir vaka
ruose. Praeitą rudenį jie buvo suvažiavę į Brooklyną ir 
paruošė pagrindus “didžiausios” Amerikos lietuvių or
ganizacijos “rinkimams”. Nuostatai buvo taip paruošti, 
kad “rinkiminės” komisijos negalėjo, tų nuostatų gauti, 
nors prašyte jų prašė, o “rinkimus” taip pravedė, kad bal
sus vis dar tebeskaičiuoja ir kilusius skundus tebesvarsto, 
bet balsavimo rezultatų vis dar neskelbia.

Kitas įtakingas fronto vadas šitaip tvirtina:
“Frontininkai visad buvo ir yra nuoširdūs Lietu

vių Bendruomenės ir jos veiklos rėmėjai. Visa eilė 
frontininkų labai aktyviai dalyvauja LB žygiuose ir 
darbuose” (Į Laisvę, 1973 m. bal. numeris, 72 psl.)
Dar vienas veiklus Bendruomenės narys New Yorko 

suvažiavime padarė šitokį tvirtinimą: “Lietuvių Bend
ruomenė laikosi ant Lietuvių Frontininkų Bičiulių pečių; 
džiaugiuosi jais” (Ten pat.).

Kad frontininkai aktyviai dalyvauja “LB žygiuose 
ir darbuose”, tai kiekvienas Amerikos lietuvis žino, bet 
kad jie būtų “nuoširdūs Lietuvių Bendruomenės” rėmė
jai, tai iš jų veiklos nesimato. Jeigu jiems rūpėtų Lietu
vių Bendruomenė, tai jie stengtųsi į tą Bendruomenę 
sutraukti visus Amerikos lietuvius, jie naudotų visam 
kultūringam pasauliui priimtinus savivaldybės metodus; 
jie pravestų teisingus, visiems suprantamus ir matomus 
rinkimus, kuriais kiekvienas lietuvis tikėtų. Tuo tarpu 
šiandien viskas taip “sufiksyta”, kad rinkiminių komi
sijų nariai, pravedę nustatytus “rinkimus”, nori bėgti

ne tik iš komisijos, bet iš Bendruomenės. Negali būti 
teisingų rinkinių, jeigu nėra balsuotojų sąrašų. Be to, 
reikia nustatyti, ar ‘‘rinkimai” vedami tiesioginiais Ben
druomenės narių balsavimais ar daromi paštu.

Jeigu Lietuvių Bendruomenė laikosi tiktai ant fron- 
tinkamų pečių, tai gyvenimas rodo, kad tie pečiai yra labai 
silpni. Jei Fronto Bičiuliai būtų paruošę tokias rinkimi
nes taisykles, kad kiekvienam balsuotojui būtų aišku, už 
ką jis balsuoja Be to, kiekvienas balsuotojas turėjo būti 
įsitikinęs, kad jo balsas nebus nusuktas, kad jis nebus 
apgautas. “Rinkimai” tokių garantijų nedavė.

Teisingi ir teisėtai pravesti rinkimai galėtų iškelti 
Bendruomenę, kaip ant mielių. Frontininkai tokių rin
kimų nenorėjo prieš keturis metus, jie neturėjo drąsos 
tokius rinkimus pravesti ir šį kartą. Jie ne tik skriaudžia 
pačią Bendruomenę, bet jie labai blogon padėtin pastato 
tuos žmones, kurie surenka daugiau balsų. Populiarius 
veikėjus kiekvienas lietuvis pažįsta. Jeigu daugiausia 
balsų gavusieji būtų tikri, kad toms pareigoms jie teisėtai 
išrinkti, tai. jiems būtų maloniau tas pareigas eiti. Ne- 
paruošdami tinkamų rinkiminių taisyklių, jie gadina nuo
taiką kiekvienam išrinktam pareigūnui

“į Laisvę” redaktorius, išskaičiavęs “didžiuosius” 
frontininkų darbus Bendruomenėj, negali neįspirti 
Naųjienorus. žurnalo galan nukištame balandžio mėnesio 
įžanginiame jis šitaip rašo:

“Kad tie skirtingi sparnai gali susiderinti* gra
žiai išryškėjo LFB Los Angeles sambūrio suruoštų 
politinių studijų diskusijose. Pasirodo, kad “antifron- 
tininkai”, “antibendruomenininkar, politinės lini
jos, kurią ryškiausiai reprezentuoja Čikagoje išeinan
čios Naujienos, išpažinėjai tuo pačiu metu gali būti iš 
okup. Lietuvos atsiųstų koncertų rėmėjai kr organi
zatoriai”. (Į Laisvę, ten pat 80 psl).
Jeigu “Į Laisvę” redaktorius būtų skaitęs Naujienas 

ir būtų nuoširdus, tai tokios minties savo įžanginiame 
nebūtų rašęs. Jis apgaudinėja savo skaitytojus, kaip vie
ni kitus apgaudinėjo tose “politinių studijų diskusijose” 
dalyvavusieji. Tvirtinti, kad Naujienų politinės linijos 
išpažinėjai gali būti iš okupuotos Lietuvos atsiųstų kon
certų organizatoriai, gali tiktai fanatiškas frontininkas, 
kuris Lietuvių Bendruomenei nieko, gero nelinki. Tokio
mis mielėmis frontininkai Bendruomenės neiškeis.

Amerikos Lietuvių Bendruomenė bus stipri, kai jo- 
į jo kartu dirbs didelė Amerikos lietuvių dauguma. Šian
dien frontininkai naudoja Bendruomenę siauriems neaiš-

ti tokio laikraškio bendradar
biu, kuriame talpinami pa
vergtų tautų kvislingų be jokių 
komentarų liaupsinimai oku
pantui? Taip pat, kuriame 
randa vietos ir mūsų tautos iš
davikas Vytautas Alseika.
ANONIMINIAI LAIŠKAI IR 

PLYTA...
P. St. Santvaras rašo, kad 

gavęs nemažai anoniminių laiš
kų. Iš jo prasitarimų reikia 
spėti, kad tie anoniminiai laiš
kai buvo jam sinčiami už tai, 
kad jis ypatingai ir atsidėjęs 
poselčjo Maskvos siunčiamųjų 
dainininkų koncertus. Tat, kam 
gi tada p. SL Santvarai ir užsi
gauti, jei tai tiesa? Kam užsi
gauti, jei tokiuose laiškuose jis 
nebuvo pagarbintas už tokį 
Maskvai pasi tarnavimą?

Kas, kas, bet p. St Santva
ras vis tik turėtų suprasti, kad 
šitokie koncertai išeivijoje įne
ša sąmyšį ir silpnina mūsų ko
vą dėl Lietuvos laisvės. Tai kam 
gi, tokį patarnavimą Maskvai 
daryti?-

Deja, p. St Santvaras to da
lyko nenori suprasti, bet prie
šingai, dar teisina. Tuo tarpu 
patys atvykę dainininkai “pri
vačiai”, kaip sakoma: “ant ke
turių akių” prasitaria, kad juos 
atsiuntė Maskva, kuri tuo sie
kianti išeiviją suskaldyti. Kai 
kurie jų “ant keturių akių” pa
reiškė: “O ko jūs, einate į to-

rriėt, mūsų nesiųstų... Ar gi, 
jūs dar nežinote, kad mes esa
me tik marionetinės lėlės?”

Jei p. St Santvaras nesu
pranta okupanto kęslų, tai kas 
gali jį pabudinti iš tokio nesi- 
orientavimo? Tai kam tada 
reikia “raudoti”, jei jam ra
šomi anoniminiai laiškai, bei 
atsiunčiama raudona plyta...

Ir iš viso ar tiktų jam vadin
ti tai niūria ir liguista veikla. 
Tokią veiklą vykdo tik tie, ku-

Pabalti ja yra Europa
Lenkų “Diieaik Zwiuzkowy” 

tokia antrašte atpasakoja Ame
rikos laikraštininko Peter J. 
Shaw įspūdžius, papasakotus 
UPI grįžus iš okupuotos Lat
vijos sostinės Rygos. Shaw pra
nešimas esąs tuo ypatingai svar
bus, kad jis parodus ir aiškiai 
patvirtinąs, jog Pabaltijo kraš
tai (Lietuva, Latvija ir Estija) 
jėga ir prievarta įjungti į sovie
tų imperijos ribas, ir toliau pa
silieka aiški Europa. Sovietų pi
liečiai dėlto labai mėgsta važi
nėti į tas “respublikas” norėda
mi pasisemti Europos atmosfe
ros ir pabūti “užsienyje”.

“Iš visų sovietinių respubli
kų — rašo Shaw, paverstų so
vietų monolito dalimis. Pabal
tijo? kraštai savo nusistatymu 
ir išvaizda yra eurapietiškiau-

Aišku, kad sovietai tuos kraš
tus tvirtai laiko savo naguose, 
bet Baltų tautų charakteris — 
šio amerikiečio korespondento 

nuomone — paveikia tiek, kad 
sovietų vadovai joms neįsten
gia pritaikinti perdaug didelės 
rusifikacijos.

“Tamsta turi išmokti šio kraš
to kalbą”, pasakęs vienas estas 
turistui, kurs į jį kreipėsi gerai 
angliškai kalbėdamas. Bet kai 
tas estas suprato, jog turistas 
yra ne rusas, jis tuojau atsipra
šė dėl savo pastabos ir su turis
tu kalbėjosi net rusiškai.

Užrašai ir valdžios skelbimai 
yra dviem kalbomis, bet gyve
nimo praktikoje antroji kalba 
čia yra vokiečių, ne rusų.

Rygoje ir Taline aiškiai ma
tomi isterinės, europinės praei
ties pėdsakai. Televizijos ante
nos leidžia gauti programas iš 
Helsinkio, Suomijoje, ir dėlto 
čia gana populiarūs amerikoniš
ki filmai ir programos.

Tradicinės, Europos stiliaus 
kavinės, nors Sovietijoje neran
damos, jų pilna Pabalti jos kraš
tuose. Patarnavimas viešbučiuo
se geras ir greitas, didelis skir
tumas su praktika Sovietijoj. 
Vieno Baltijos pajūrio restora
no kelneris latvis pasakęs šiam 
laikraštininkui: “Mes latviai 
mėgstame manyti, kad Ryga yra 
mūsų mažasis Paryžius”.

Charakteringa kalbėti mėgstančios po
nios Martha Mitchell nuotrauka. Jos 
vyras giliai įveltas į Watergate skan
dalu ir kitus nelegalius respublikonu 

veikėju darbus.

Šio amerikiečio stebėtojo įspū
džiai rodo, kad nepaisant sovie
tų okupacijos, Pabaltijo tautos, 
nors ir “sovietų respublikose”, 
stengiasi išlaikyti nuosavą skir
tingą charakterį bei tautinę su
vijau tą. Tik tuo būdu jos gali 
gintis nuo sovietų viešpatavimo.

Plaukai ir vitaminai
Profesionalai medikai pareiš

kė, kad įvairias ligas, nuo šir
dies atakos iki artričio, galima 
atspėti (diagnozuoti) iš spran
do plaukų ir išgydyti vitaminu 
E.

žiupsnelis plaukų nuo sprando 
išanalizavus parodo mineralų 
turimą kiekį ar trūkumą kūno 
organuose, teigia Chicagos far
maceutinės kompanijos preziden
tas Dr. John Miller.

Kasdien vartok vitaminą E 
ir deguonio pareikalavimas kū
ne sumažės. 50—250 nuošimčiais, 
Dr. Wilfrid Shute iš Port Ore- 
dit, Ontario (Kanada) pasakė 
Tarptautinės preventyvinės me
dicinos akademijos mitinge įvy
kusiame šiomis dienomis Chica
go j e, dalyvaujant apie 300 me
dikų profesionalų, jų tarpe ir 
dvigubam Nobelio laureatui Dr. 
Linus Pauling.

Sprando plaukai parodo mine
ralų kiekį tokiuose kūno orga
nuose kaip kasoje (liaukoje) ir 
kepenose. Sprando plaukai yra 
geriausias rodiklis norint nusta
tyti kalkių, magnezijos, sodos, 
cinko ir kitokių mineralų kiekį 
žmogaus organizme, kalbėjo Dr. 
Miller.

dėl tokia plyta prie jo durų at
sirado?. .. Prie durų, o ne pro 
langą įkrito. Po to, būtų nu- 

ir nera
šęs į savo testamentą, kad jam 
mirus žmona įdėtų ją į jo gra
bą ir dar padėtų gale kojų. Bet 
jei jam ši plyta tiek jau yra 
brangi, tai kam gi, dėti prie 
kojų, o ne prie širdies? Kam 
gi, šitokį brangų trofėjų nabaš- 
ninko kojomis spardyti... Juk 
tai daugiau negu komedija...

Pabaiga

rie nesipriešina prieš okupan- sviedęs ją į šiukšlyną i
to pastangas, kad į išeiviją bū
tų įnešta nesantaika. Tokią 
niūrią ir liguistą veiklą atlieka 
mūsų Lietuvos pavergėjas ru
sas ir jam parsidavėliai__

Bet be reikalo graudenasi p. 
St. Santvaras, gavęs raudoną 
plytą. Išmintingiau būtų pa
daręs, gavus raudoną plytą, 
jei būtų giliau pamąstęs, ko-

JONAS AUGUSTAITIS

Suvėluotas atsakymas ir 
nepamatuotas pasiteisinimas

(Div. gen. Stasio Raštikio 
atsiminimų 3-sis tomas)

S
a) Lietuva turėjo eiti į Vilnių apie rug

sėjo 10 d., be “susiglaudimo” su vokiečiais, 
besitraukiant sumuštom Lenkijos armijom, 
kada kelias į Vilnių buvo laisvas (10 — 17 
rugsėjo);

b) išvengdama, rugpjūčio 23 d. (ne rug
sėjo 23 (L!) protokolo revizijos, taigi išveng
dama pirmos sovietų okupacijos ir įgulų, 
nereiškia, kad sovietų antroji okupacija, 
pagal Jakštą, turėjo pasilikti, pradedant 
lūtl m.. - iškritus vienam iš įvykių eleinen- 
tiu, (čia — I-us sovietų okupacijos!, nega
lėjo pasilakti sena padėtis — ir 2-ji okupa
cija prasidėti 1944 m.

Dar aiškiau: Lietuva be Reicho para
utos užėmusi Vilniaus kraštą (be svetimų 
— vokiečių įgulų), jos siena būtų pasistū
mė j u si iki Molodečino. Ji būtų skyrusi 
Reichą nuo Sovietu Rusijos per visą Lietu
vos teritoriją (apie 500 km.) Tuomet Hit
leriui nebūtų buvę reikalo skubėti su karo 
žygiu į Sovietų Rusiją. Priešingai, Sovie
tams įvedus savo įgulas, o po to okupavus 
visą Lietuvą, kilo betarpė karo grėsmė 
Rytprūsiams, kas (kaip sako dokumentai) 

ir paskubino Hitlerio karo žygį į Sovietų Ru
siją. Todėl pasikeitusioje padėtyje, niekas 
negali pasakyti, kada būtų prasidėjęs Rei
cho ir Sovietų karas. O jam prasidėjus, 
Lietuva būtų turėjusi praleisti Reicho ar
mijas, be jokių įsipareigojimų kartu žy
giuoti į Sovietų Rusiją. Pradžioje, bendro 
žygio ir Hitleris nepageidavo.

c) Todėl visai nepamatuotas Jakšto 
tvirtinimas, kad būtų pasilikusi 1944 m. 
okupacinė padėtis. Pakitus karo eigai, Lie
tuva galėjo išsiderėti iš Sovietų satelito tei
ses. ir atgauti Mažąją Lietuvą.

Ir dar vienas Raštikio argumentas iš 
spaudos, kad Lietuva karo pradžioje, rug
sėjo nicu, neturėjo eiti į Vilnių , yra pa
tiekiama iš žurnalo “J Laisvę” (Nr. 12, 
1957). Be Augustaičio į tai atsakymo, kaip 
paprastai Raštikis daro (žr.: N. 1957, birž. 
1 d. “Tikrovės šviesoje” atk. 2 — 3). Mi
nėtame žurnale, autorius E. U I. (Earopa* 
Lietuvių hrf.). įrodinėja, kad jei Išakijo* 
ultimatumas (1938 m. kovo 17 d.) būtų bu
vęs atmestas, tai Lietuva, karo metu būtų 
buvusi padalinta tarp Reicho ir Lenkijos, 
geruoju susitarus, čia Raštikis ultimatu
mo datą perkelia į 1939 m. rugsėjo Reicho 
su Lenkija karo aplinkybes ir tuoni nori 
įrodyti, kad nereikėjo karo pradžioje eiti 
į Vilnių. Tai daugiau kaip absurdiškas ar
gumentas! Nejaugi, pagal tą straipsnį ir 
Raštikio to straipsnio kartojimą. Reichas 
net kariaudamas su Lenkija, būtų geruoju 
dalinęsis Lietuvą pagal Dubysą? !

1957 m. birželio 7 d. “Naujienose” — 
Tikrovės šviesoje — (Augustaitis) buvo 
įrodyta “J Laisvę” straipsnio autorių klai
dos, vartojant anksčiau minėto dokumen
tų (Nr. 332, V t 1938 m. kovo 18 d.), pran
cūzų kalba, Ribbentrope užrašą, apie Sau
lio vizitą, vadinant jį nota, vietoj užrašo; 
ir toliau, kas būtų Įvykę ultimatumą atme
tus — Augustaičio diskusijas su straipsnio 
tilpusiu “į Laisvę” autorium (ELI), Rašti
kis patiekia dabar kaip įrodymo medžiagą, 
kad Reicho — Lenkijos karo pradžioje ne
reikėjo eiti į Vilnių? * ” (pusk 233). šitas 
Augustaičio atsakymas Laisvę” autoriui 
yra jo smulkiai aprašytas minėtame “Nau
jienų” numeryje, dėl jo ilgumo ir dėl jo 
neprit*rhyme įvykiams žygiui į Vilnių, 
jis čia plačiau nekartodamas.

Matėme Raštikio “argumentus” įro
dymui neiti į Minių

a) emigracinės spaudos (Miglino) cita
tas, kad vokiečiai siūlė, ragino, eiti į Vil
nių, šito — niekas neginčija;

h) Merkelio klaidingus, nesuprastus ar
gumentus surišti Lietuvą su konvencija — 
ko — Reichas visai nerųikalavo; ji atsira
do tik rugs. 20 d. po Sovietų Vilniaus užė
mimu;

c) prof. Jakšto, visai nesuprastą pa
dėtį;

d) absurdiškus Raštikio 1938 m. kovo 
mėiMiltiinatume įvykiu* perkeltus į Lenki
jos — Reicho karo metus!

Taigi Raštikis niekur nepanaudoja tik
CHičAM k ui. — Thursday, mat si, i»n

rų šaltinių, Reicho Užsienių ministerijos 
archyvų, išleistų alijantų komisijos, — 
Akten zur Deutschen Auswartigen Politik 
1918 — 1945, Serie I): 1937 — 1945, Band 
V, VI, VH, VIII, IX, X originalas vokiečių 
kalba (yra anglų ir prancūzų). Iš Raštikio 
patiektų klaidingų dokumentų neatitinka
mų citatų, išeina, kad jis tų dokumentų 
visai neskaitė, o tuos Nr. perkėlė iš kitų 
autorių raštų, kartais visai ne tam nori
ngam patvirtinti tekstui ir su klaidomis. 
Raštikio knygos redaktoriai, tų jo cituoja
mųjų dokumentų netikrino ir neskaitė, 
tačiau praleido visus p. Raštikio kritikams 
taikomus “šmeižtus” ir kitokius stiprius 
posakius.

IŠVADAI PRIMENAMA:

a) Lietuvai, 1939 m. nuo rugsėjo 1 d. 
iki rugsėjo 17 d., Reicho Lenkijos karo me
tu, kelias į Vilnių buvo atviras; pirmomis 
dienomis, gal būtų reikėję susidurti su 
Lenkijos karo jėgomis, bet nuo rugsėjo 10 
d. sumuštos ir besitraukiančios Lenkijos 
armijos negalėjo priešintis^ — Lietuva be 
Reicho pagalbos galėjo užimti Vilnių su 
jo teritorija;

b) Lietuva būtų išvengusi sovietų įgu
lti ir pirmos sovietų okupacijos, būtų įgy
vendinusi savo pretenzijas į Vilnių — skel
biamas 18 metų;

c) būtų pasilikusi nepriklausoma vals
tybė iki eventualaus Reicho žygio į Sovietų 

Rusiją, tačiau nusikėlus Lietuvos rytinei 
sienai tolyn į Rytus (per visą Lietuvą) ne
žinia kada Reicho žygis būtų prasidėjęs — 
Hitleriui nebūtų buvę reikalo skubėti;

d) žygio metu Lietuva būtų turėjusi tik 
praleisti Reicho armijas, be jokio atsilygini
mo Reichui, nes Lietuvai vienai užėmus 
Vilnių nebūtų buvę pagrindo iš Lietuvos 
reikalauti kad ji žygiuotų kartu į Sov. Ru
siją. Hitleris pradžioje net ir nereikalavo 
bendro žygio.;

e) kaip būtų vystęsis karas S, Rusijoje 
ir kur II-as pasaulinis karas būtų baigęsis 
— Rytuose ar Vakaruose — niekas negali 
tokiu atveju pasakyti. Jei jis būtų pirmiau 
baigęsis Vakaruose ir Reichas užtrukęs So
vietų Rusijoje — Lietuvai būtų buvusi di
džiausia laimė. Bet to nežinomojo karo ga
las negalėjo sudaryti Lietuvai priežasčių, 
anuo palankiu metu, neiti į Vilnių. To 
joki argumentai nepateisina, nebent vie
nintelis viską nulėmęs: nesipykti su Len
kija ir reikšti jai simpatijas bei užuojautą 
(už sostinės užgrobimą ir lietuvių perse
kiojimus? 1).

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“N A U J I E N AS"

Jos visad rašo
TEISYBĘ

o



TELEF. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUW, NOSIM 
Itmyitt libob

28M W. 63rd Street

Valepdoe pegal susitarimų

A a. DOMĄ ŠLEŽEVIČIENĖ l»ą. 1912 tu. rugsėjo uitu. 12 d.

Mirė 1973 m. gegužės mėn. 8 
d. anksti ryte Monticello Con
valescent Center, 6300 West 
95th Street, Oaklawn, Chicago, 
Illinois. Prieš tai šešias savai
tes buvo gydoma šv. Kryžiaus
ligoninėje, rūpestingoje dr. A.lsąmoninga ir veiklia mūsų tau- 
Kavaliūno priežiūroje. Sirgo (tos nare išliko per visą savo gy-

pasimeldė Jo Prakilnybės Po
piežiaus Rūmų garbės prelatas 
ir Velionės giminaitis Leonar
das Gižinskas. Iškilmes tvarkė 
ir trumpų žodį tarė L. Šmulkš
tys. Jis pabrėžė, kad Velionė

DA K. G. DALUKAS
IR

DR. FANG C LU 
AKUŽ1RIJA IR MOTERŲ LIGOS 
•INEKOLOGINft CHIRURGIJA 
6449 So, Ąulaski R< (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446
Antras ofisas — 

8007 WEST 83rd PLACE
JUSTICE, IL. TEL. 599-0500

Priima ligonius pegal susitarimą. 
M neatsiliepia* skambinti 874-8012

INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Teta*. 6954633 
Fax Valley Medical Center 

Mfi SUMMIT ST 
ROUTE. 58, ELGIN, ILLINOIS

vėžio ir arteriosklerozės ligo
mis. Ligoninėj išgyveno leng
vų širdies priepuolį.

Gegužės mėn. 1D d. buvo pa
šarvota Petkaus laidotuvių 
koplyčioje, 2533 W. 71st St., 
apvilkta jos pačios pasiruoštais 
tautiniais rūbais. Ąžuolinis 
karstas, papuoštas jos pasiga
minta tautine vėliava ir gražio
mis laukų gėlėmis. Per dvi 
dienas koplyčioje lankėsi dau
gybė žmonių.

Velionės pagerbimas ir atsis
veikinimas įvyko gegužės 11 d. 
vakare. Prisirinko pilna salė 
tautiečių. Pirmasis kalbėjo ir

PHYSICIAN AND SURGEON 
MM WIST Tfot STREET 

Oftwa: NBsMeek MS49 
BwU; 38B2283 

QKEO VAI4MDO& 
xlrmadifflim ir- ketvirtai 1—7 vaL. 
«atrad.. penktadieni nuo 1—5. treč. 

irieštad tiktai susitarus.

GRADINSKAS
‘‘MAŽAS RADIJAS, 

DIDELIS TONAS”

Reb G< MS7i 

OR. W EKa* - EISIMAS 
aKUMRUA IR MOTERŲ LIGOS 
BINEKOLOGIN8 CHIRURGIJA 

.13fr So.Kedzie Ave, WĄ 5-2678 
valandos pagal susitarime. Jei neat

siliepia. skambinti M4 3-0001.

OR, NINA KRAIKEI - 
KRIAUČEUONAHC 

aXUIERUA m MOTERŲ LIGOS 
KRDZ1R AXE. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepue — skambinti 

471-0225. 
Valandas pagal susitarimą

Ofise tąl.: HE 4-1&18 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6*9801

DR. L MAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71s* STREET 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 Iki 7 vai. popiet. 
Šeštadieniais nuo O' iki 11 vai. 
ryto tik, susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRIST AS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618. W. 71*t St, — Tai. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

M. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656. WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
MMwrtad, nuo 5—7 vai. vak. 

Ofise telef.: 776-2880 
Nauja* raz. telef.: 4484545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St. 
Wfis 9254296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 fr nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rat tel^ WA 5-3099

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Treč. ir sakm. uždaryta. 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

(PUTRAMENTAS)

gražiausios gėlės ir vainikai antka • 
pių papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (FUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

veninių.
Mykolo ir Domos Sleževičių 

gyvenimo ir darbų legenda esą 
prasidėjo lietuvių jaunimo ge
gužinėse, prie Vilniaus Žyd
riųjų ežerų, vystėsi “Rūtos” 
draugijos spektakliuose, bren
do lietuvių pabėgėlių veikloje 
Rusijoj, išryškėjo nepriklau
somos Lietuvos statyboje. Jie
du sunkiausiais laikais gyveno 
ne sau, bet savo tautai ir Lie
tuvos valstybei. Kalbų iliustra
vo rašytojo Jurgio Gliaudos ro
mano “Sunkiausiu keliu” iš
trauka apie Sleževičių persis
kyrimą 1919 m. sausio 2 d. Vil
niuje, kada Mykolas tarė:

“Domą, nereikia perdėtai 
rūpintis. Mūsų buitis kaž
kaip susiklojo virš kasdieny
bės. Darbas, atsakomybė už 
visus, dėmesio trupiniai sa
vam gyvenimui. Visad atsi
mink, kad to akivaizdoje as
meniška drama darosi smul
ki ir mažiau reikšminga. Tik
tai tada mūsų persiskyrimas 
atrodo kitoje šviesoje ir tik
roje prasmėje” (psl. 171).

Mykolo ir Domos Sleževičių 
mažoji darbo skiltis nutrūko 
1939 m. lapkričio 11 d. mirus 
Mykolui. Jiedu nebuvo plunks
nos žmonės ir savosios istorijos 
neparašė. Tačiau mūsų gausi 
periodinė spauda, ypač išeivi
jos žurnalai “Sėja” ir “Varpas”, 
jų darbus išdėstė. Paskelbtos 
įdomios Domos Šleževičienės 
atsiminimų nuotrupos. 1954 m. 
“Terros” išleista Mykolo Sleže
vičiaus monografija.

Lietuvos Valstiečių Liaudi
ninkų S-gos C. K-to vardu kal
bėjo agr. Jonas Bertašius, žur
nalo “Sėjos” — Zigmas Dailid- 
ka, Lietuvos Dukterų Draugi
jos — Birutę Briedienė, Lietu
viu Dantų Gydytojų — dr. Ali-

Sleževi&us. Dirbo lietuvių 
visuomenės ir labdarybės dar
bus. Veikė jaunimo draugijo
je “Rūtoj”. 1915 m. dėl karo pa
pas i traukė į Kalugą, prakti
kavo odontologijų ir rūpinosi 
vaikų našlaičių globa.
1918 m. gruodžio 20 d. kartu su 
vyru grįžo Vilniun. Mykolas 
Sleževičius tuojau pat pasinė
rė nepriklausomos Lietuvos 
antrosios vyriausybės organi
zavimo bei karių savanorių 
šaukimo darbuose. Domą Šle
ževičienė jo darbus visaip rė
mė ir kada Mykolas kartu su 
vyriausybe 1919 m. sausio 2 d. 
pasitraukė į Kauną, ji pasiliko 
Vilniuje. Jai asmeniškai grėsė 
bolševikų pavojus ir ji vargais 
ne galais vėliau persikėlė į 
Kauną. Ir čia visaip gelbėjo 
savo vyrui dirbti sunkų valsty
binį darbą.

Neužmiršo ir labdarybės.
1919 m. Kaune įsteigė Lietuvių 
Moterų Globos Komitetą nu- 
kentėjusiems nuo karo našlai
čiams šelpti ir buvo šio komite
to ilgametė pirmininkė ir gar
bės pirmininkė. Kartu su F. 
Bortkevičiene talkininkavo ka
linių globai ir telkė lėšas “Ži
burėlio4” draugijai mokslei
viams šelpti

1920 m. išrinkta vicepirmi
ninke Lietuvos Moterų Komi
teto Tėvynei Ginti. 1922— 1923

Ji paairūpino 1964 m. išleisti 
vertingą Mykolo Sleževičiaus 
monografijų ir parėmė leidy
bų Jurgio Gliaudo* romano 
“Sunkiausiu keliu”, kuriame 
gražiai pavaizduotos pirmosios 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybės kūrimo dienos ir Mykolas 
Sleževičius išryškintas lyg koks 
lietuvių tautos Cincinatas. D. 
Šleževičienė šiuo romanu bu
vo labai patenkinta ir galvojo 
apie reikalų sukurti antrųjų 
veikalo dalį 1919 — 1920 metų, 
Mykolo Sleževičiaus valstybi
nių darbų temomis. Net prieš

prašė lankytojų paskaityti jai 
kų nors iš knygos “Sunkiau
siu keliu”. Ji gražiai prisimin
davo ir gyvai pasakodavo apie 
nepaprastus lietuvių tautinio 
atgimimo bei savosios nepri
klausomos valstybės statybos 
laikus.

A. a. Domai Šleževičienei 
mirus, pasiliko labai nuliūdę 
anūkės Audronė Vikta, Ina Ci
bas, Birutė Kelly su šeimomis, 
trys proanūkai, žentas Mečys 
Mackevičius su žmona, Lietu
voje pusseserė Antosė Damu- 
šienė, Australijoje — giminai
tė Aldona Sleževičiūtė — Ado- 
mėnienės ir kiti giminės, drau
gai ir artimieji.

Tebūnie Velionei lengva 
Svetingoji Amerikos žemė!

L. Š.

SVBffO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENĄ MENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

Gv*> yra daiktas nevalgyti mėsos ir negerti vyno, nė nevartoti jo
kio daikte, iš kurio brolis tavo įsižeidžia arba pasipiktina, arba nu
stipta. Rem. 14:21.

Papihtinli vieną iš tą mažiausių Jėzaus brolių, yra labai didis nusidėji
mas prieš meilės įstatymą ir prieš Viešpaties drausmę (Mat 18:6), bet nu- 
sidėsime prieš jo akis ir tada, jei papiktinsime kitus, kurie nėra broliais, 
neleisdami jiems tapti broliais ir įstoti į tikėjimo šeimą. Iš to matom, kad 
ųažiūrint to, kad žinojimas prašalina uždraudimus turėti laisvą sąžinę ir 
visokią laisvę, vistiek meilė turi užgirti arba pripažinti mūsų valią pirma, 
negu ją pąnaudojame. Meilė duoda mums tikrą prisakymą, ir sako: Mylėsi 
Viešpati iš visos širdies, o artimą tavo kaip save. Taigi matom, kad ne 
laisvė, bet meilė ir žinojimas, privalo išspręsti visokius klausimus.

Kristas pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
paražymte tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th SU Chicago, Illinois 60829

•V. RASTO TYRIN8TOJAI

TtVAS IR SONUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street
** Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairią atstumą, 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

i ii mJ

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kti. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Tefaf.: HEmiock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofieaa< 2653 WEST 59th STREET 

VeU PR H 223
OFISO VAL.: pirm, antrad., trečia d. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tunrasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofisų fafaL HEmiock 4-2123 
Razkt telefi: Gltoton 84195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandas skambinti telef. HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai tetef Gi 8-6195

D. ŠILEIKIS, 0. P.
9S orthopedas-protezistas 
N6 Aparatas - Protezai. Med. Ban- 

W dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arda Supports) ir t t

VaL: 9 4 ir G—& Šeštadieniais 9—1 
2080 West 63rd $♦-, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 64084

POMKT HRE6 HURT 
OUR FOREST HUENM8

Fhenl Maly 3Rcro 
acamet fanai 6ra

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

vi y Da ntų’ Gy <fytoj ų - 
na Lipskienė, Balfo *— kun. 
Ansas Trakis, Varpiniųkų Fi
listerių draugijos — “Varpo” 
redaktorius Antanas Kučys.

Pagerbimą baigė pirminin
kaujantis visų subrinkusiųjų 
užuojauta Velionės šeimos na
riams ir dar pareiškė:

“Amžinos atminties Domos 
Šleževičienės pagerbimą bai
gėme. Šia liūdna proga susi
mąstykime, pasekime Velionės 
pavyzdžiu, auklėkime savąjį 
jaunimą lietuviškoje dvasioje, 
vieningai bei solidariai dirbki
me lietuvių tautinį darbų ir pa
remkime savosios Lietuvos val
stybės laisvinimo pastangas”.

Gegužės mėn. 12 d. ryte, po 
trumpos maldos koplyčioje, 
nemaža automobilių vilkstinė 
palydėjo Velionę į šv. Kry
žiaus bažnyčių prie Paulina ir 
46 gatvių. Pamaldas laikė kun. 
Domeika, asistuojamas prel.
L. Gižinsko ir kun. F. Kireilio. 
Pamaldose dalyvavo kun. V. 
Bagdonavičius, kun. J. Borevi- 
čius ir kt. Smuiku grojo P. Ma
riukas, jam vargonais pritarė
M. Motiekaitis. Po pamaldų 
palydėta į Lietuvių šv. Kazi
miero kapines ir pagal lietuviš
kus papročius po pamaldų prie 
duobės palaidota Velionės iš 
anksto pasirinktoje bei gražiu 
paminklu paženklintoje vie
loje. Karstą nešė Silvestras 
Balčiūnas, Kazys Griška, Gytis 
Krikščiūnas, Antanas Kučys, 
Jonas Našliūnas, Liudvikas 
Šmulkštys. Visi laidotuvių da
lyviai buvo pakviesti užkan
džių į šarkos restoraną

Domicėlė Pa vaiky tė - Šleže
vičienė gimė 1881 m. rugpjūčio 
10 d. Pagausančio km. Kauno 

laps. Dėl lietuvybės nepriimta 
Į Kauno gimnazijų, aukštesnių- Į 
ją mokyklą baigė Kalugoje.! 
Odontologijos mokslus 1908 m.’ 
Kijeve. 1910 m. grįžo į Vilnių iri 
čia dirbo dantų gydytojos dar

miteto siunčiama lankėsi Ame
rikoje ir surinko apie $10,000.00 
našlaičių amatų mokykloms ir 
dirbtuvėms steigti. 1928 m. vie
na iš steigėjų Lietuvos Moti
noms ir Vaikams globoti orga
nizacijų sąjungos. Priklausė 
Pieno Lašo draugijai ir kitoms 
socialinės globos organizaci
joms. Buvo studenčių varpi
ninkių korporacijos “Rimties” 
garbė narė.

1944 m. pasitraukusi su šei
ma Vokietijon, gyveno anglų 
zonoj Itzėhoe miestely. Vėliau 
prie šeimos prisihungė iš Stutt- 
hofo koncentracijos stovyklos 
išsilaisvinęs žėntas Mečys Mac
kevičius. Persikėlė Pfullinge- 
ną, Wuertt. ir iš čia 1949 m, 
emigravo į Ameriką. Apsigy
veno kartu su Mečio ir Marijos 
Mackevičių šeima Chicagoje. 
Paskutiniuosiiis peakeris me
tus gyveno viena anūkės Au
dronės Viktienės ir jos vyro 
namuose, pačios įsirengtame 
jaukiame butelyje. Audranė, 
nors paskutiniais metais su šei
ma gyveno Čikagos priemies
tyje, bet nuolat savo senele rū
pinosi, atveždavo jai maistą ir 
kitaip pagelbėdavo.

D. Seževičienė 1952 m. Čika
goje įsteigė Vasario 16 d. gim
nazijai remti būrelį ir iki 1972 
m. sutelkė ir pasiuntė: a) Va- 
sano 16 d. gimnazijai $6,/90AMh birželio 1 d. HoH; 
ir b) Saleziečiams $5,209.00, o 
iš viso.$11,990.00. Rėmė ir Len
kijos lietuvius. Jiems pasiuntė 
apie 150 drabužių siuntinių. 
Priklausė Balfui ir Lietuvos 
Dukterų Draugijai.

V. Sruogienės padedama pa
skelbė savo atsiminimus “Do
mą .Šleževičienė pasakoja” 
1969 m. “Sėjos” Nr. 4 ir taip pat

Maži automobiliai
Pasitraukęs į pensiją Gene

ral Motors direktorių tarybos 
pirmininkas James M. Roche 
pasakė, kad mada pirkti mažus 
automobilius darosi pastovi, 
dėl to kad miestuose perdaug 
ankšta, kad mažieji ąutomo- 
biliai daug mažiau tesndegina 
gazolino ir dar dėl to, kad šei7 
mos vis labiau pradeda turėti 
jo du automobiliu. Šiuo metų 
38 nuošimčiai amerikiečių jau 
turi po daugiau kaip vieną au
tomobilį.

Roche pranašauja rimtą 
gazolino stoką, kurios galima 
išvengti pradėjus '‘tihkamai tau
pyti motorvežimių. kurą.

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

vak. Po šio susirmlumo bus geras 
vaišės. Liepas ir rugpjūčio mėnesi 
susirinkimų hebes.

— Liotuviy Motery Piliečių Lygos 
pusmetinis susirinkimas įvyks birželio 
mėn. 3 dieną, l:Qp vąl. poinet Mrs, 
Lena Laucius namuose, 714 West 31st 
St. Nares prašome gaasiai dalyvauti, 
nes yra daug svambių rpj^lų aptarti. 
Bus vaišės. c. M. M.

— Upytes Draugišką. Klubo pusme
tinis susirinkimas įvyks penktadienį, 
—- 2. “_Jyw«od salėje, 2417 
W. 43rd St. Pradžią 7^0 vai: vak 
Nariai ir narės prašomi gausiai daly
vauti. nes yra daug reikalų aptarti 
prieš atostogas. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. K.

kas bus sekmadieni, birželio 3 d. Kay 
sode. 8200 Kean Avė., priešais Tauti
nes kapines. Bus skanių užkandžių, 
visokių gėrimų. Šokiams gros Antanę 
Valiūno orkestras. Prašome visus at
silankyti ir linksmai praleisti sekma
dieni su uteniškiais.

ir Komisija

ELZBIETA SMCTON
Gyv. 7226 So. Wolcott St.

77
Mirė 1973 m. gegužės mėn. 29 dieną, 2:20 vai. popiet, sulaukusi 

metu amžiaus Gimusi Lietuvoje, Jurbarko. Mieste.
Amerikoje išgyveno 61 metus.
Paliko nuliflclę: sesuo Marie Heinrich, jos vyras Joseph, gyv. St. 

Js. Missouri, sesers vaikai — Alma Wilkat, Mėta Cover, HermanLouis. Missouri, sesers vaikai — Alma Wilkat. Mėta Cover. Herman 
Wilkat, Albert Wilkat ir Evelyn Smith, giminaitis Aleksas Jroška ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Ketvirtadienį, 2:00 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus 
Marquette kooiyttoje, 2533 West 71st Street.

Penktadieni, birželio 1 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Cencoidta kapines.

Visi a. a Elzbietos S 
džipi kviečiami dalyvauti 
navimą ir atsisvOflHniin^

Nubūc.c lieka:

ni nueiir- 
:iaį patar-

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tek 476^345.

EUDEIK1S
SENIAUSIA IR DIDtlAUSU LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel: YArds 7-1741 ■ 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MWDKKNlfiKOS AIK-COND1T1ONED KOPLYČIOS

> NARIAI:

Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
144& Sa. 50th Ave,, Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITU A NICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139 

..........

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

1GARSINKITĖS NAUJIENOSE
I — NAUJIENOS, CHICAGO 8. ILL— THURSDAY. MAY 31, 1973



Gražus Prekybos Rūmų banketas :
šių metų gegužės 19 dienos lis, paprašydamas Algirdą Bra- 

vakarą Bidge Country Club pa- zį sugiedoti Ąmąrikųs.ir Lietu-, 
talpose įvyko gražus ir pavyz- vos himnus. Atvykusius sve-! 
dingas Lietuvių Prekybos Rū- čius pasveikino Prekybos Rū

mų prezidentas Petras Vilkelis. 
Trumpą ir turiningą kalbą pa
sakė generalinė konsule Juzė 
Daužvardienė.

Apie Prekybos Rūmų skiria
mas pinigines stiependijas lie-

mų banketas.
Praeitais metais buvo suda

rytas didelis banketo komite
tas, kuriam vadovavo Stanley 
Molis, o jam talkininkavo Pet
ras Vilkelis. Bruno Gramontas, 
Bruno Klemka, Feliksas Rau-jtuviams mokiniams trumpą in

formacinę kalbą pasakė šiuos 
reikalus jau kelintas metas 
tvarkantis Vyto Shųkis.

Trumpai ir gražiai pakalbė
jo Illinois senatorius Frank Sa
vickas, pranešdamas apie Illi
nois valstijos teikiamas stipen-Į 
dijas gabesniems 
giems mokiniams, 
kas įteikė Illinois 
jaunam studentui 
nui.

Turiningą kalbą 
natorius Donald 
įteikdamas stipendiją 
Spurgytei.

Lietuvių Prekybos Rūmų skir
tos stipendijos atiteko jaunam 
Petrui Daužvardžiui ir Simo
nui Petravičiui.

(louis, Kazys ’Oksas, William 
Kareiva ir keli kiti veiklesni 
Prekybos Būrnų nariai.

šešių valandą vakaro svečiai 
buvo pakviesti išgerti eoektai- 
lį, o vėliau jie buvo pavaišinti 
skaniais pietumis. Kiekvienas 
gavo vaisių, salotų, geriausios 
jautienos, keptų bulvių, pudin
go, šokolado ir kavos ar arba
tos.

Už garbės stalo buvo suso
dinti Lietuvos generalinė kon
sule ponia Juzė Daužvardienė, 
Petras Vilkelis, Stanley Molis, 
senatorius Frank Savickas, 
Waller Rask, Justinas Macke
vičius, Adolfas Baliūnas, Ka
zys Oksas ir kiti.

Banketą pradėjo Stanley Mo-

ir neturtin- 
Sen. Savic- 

stipendiją 
George Re

pasakė se- 
Swinarskis,

Norai

......

Šis į pagoda panašus namas stovi Madride. Kiekvienas namo aukš
tas, kurių yra penki, atsuktas j kitą puse.

IMMEDIATE
OPENINGS
SKILLED PERSONNEL

you want job satisfaction, join 
growing company.

B ELECTRICIAN

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Reikia

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žeme — Pardavimui

our

220
an

Previous experience with 110 and 
single and 3 phase circuits in 

industrial plant required.

.MAINTENANCE
MECHANICS (2)

Prefere experience with high 
packaging equipment, however, we 
will consider anyone with 3—5 years 
Machine Maintenance and Repair 

Experience.

JOURNEY MAN —
TOOL & DIE MAKER .

speed

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

I VTSĮ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

įdomiausią kalbą pasakė! metė trimis baisais prieš vie- 
Vladas Rasčiauskas, Americanįną ir trimis priešo. Už mirties 
Travel Service Bureau savinin
kas. Jis šitaip kalbėjo:

Required to maintain high speed 
progressive dies. Excellent hospita
lization and major medical benefits. 
Liberal vacation, excellent starting 
salary, working conditions and pen
sion, 
time.

J. BACEVICIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PRrospect 8-22336455 So. Kedzie Ave.

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060c

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

bausmės grąžinimą komisijoje 
balsavo tik vienas senatorius 
Richard Daley iš Chicagos.

Must be willing to work over
Please call

AARON YARNS
376400).

to make an appointment.

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ? 

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
Kaina $1.50154 pust knyga.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

DRACKETT
COMPANY

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

SIUNTINIAI I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENfi 

2608 West 69th St, Chicago, IIL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, |||. 60629. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halefed St., Chicago, III. 60601. — Tol. 2544320

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai 
maistas, doleriniai Cortiflkatoi.

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą. taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsi visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik | reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in- 
formaciia ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems {domios, naudingos, rei
kalingos. ir net būtinos.

Chicago!*. erlemieečiuoae Ir Kanadai* Naulieno* metam* — $22.00. 
pu**l metu — $12.00, trim* mėneelams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitos* JAV vietos* metams — $2040. pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metam*. ____

Prašome naudoti žemiau esančia atkarpą.

lietuviams

laimingas, 
jaunatvėje

bos Bumų — Chamber of Com
merce valdyba, nariai ir sve
čiai.

Man labai malonu ir aš esu 
patenkintas, kad aš nors maža 
savo asmeniška parama galiu 
prisidėti prie jūsų tikslų ir pa
dėti gabesniems 
jaunuoliams.

Aš nebuvau toks 
kad būčiau galėjęs
siekti mokslo, ir būčiau geriau 
paruoštas gyvenimui, bet aš 
suprantu mokslo reikšmę ir ži
nau, kad lietuviams jaunuo
liams tenka žengti sunkiu ir 
siauru keliu Į aukštąjį mokslą, 
o vėliau ir Į gana sudėtingą šių 
dienų gyvenimą.

Aš noriu padėti jiems, kad 
jie galėtų pasiekti aukštesnio 
mokslo ir būtų ne tik sau, bet 
ir mums visiems naudingi. Pa
simokinę, jie atneš daugiau 
džiaugsmo ne tik sau, bet ir 
mažai mūsų tautai.

Tuo pačiu metu Vladas Ras- 
čiauskas įteikė voki>su stam
besniu čekiu jaunai studentei 
Angelei Sinickaitei, o vėliau 
dar pridėjo šiuos žodžius:

— Agr. Jonas ir solistė Juzė 
(Krištolaitytė) Daugėlai iš Kle- 
velando išsikėlė gyventi Į Juno 
apylinkę Floridoje. Įvairių or
ganizacijų atstovai, draugai ir 
visuomeninio bei politinio dar
bo bendradarbiai jiems suruošė 
išleistuves.

2246 W. 49th STREET
An equal opportunity employer

WOODWORKERS
♦ BAND SAWYER
♦ MACHINE SANDER
♦ TRIM SAWYER

All Benefits.
GLOBE CABINET CO., INC.

. 315 No. RACINE

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- 
tralinįs šildymas. 30 pėdų sklypas.
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje.
$36,500.

ŠIMAITIS BEALTY

Šia proga aš atsišaukiu į 
(kiekvieną šios didelės organi
zacijos narį ir kreipiuosi į lie
tuvišką visuomenę, kad mes 
visi prisidėtume prie gabesnių 
jaunuolių šalpos darbo. Jeigu 
kiekvienas mūsų kiekvieną die
ną šiam reikalui skirtume bent 
po vieną centą, tai į mėnesį su
sidarytų 30 centų. Tai nedide
lė suma, bet jeigu mes kiekvie
ną pusmetį šią sutaupytą ar 
šiam specialiam tikslui atidėta 
sumą pasiustame į Lietuvių 
Prekybos Rūmus ir įsakytume 
stipendijų reikalų tvarkvtojui 
Bruno Gramont atidėti tuos 
centus studentu fondui, tai 
metų gale susidarvtų didelė 
suma. Jeigu lietuviškoji visuo
menė pritars tokiam mano pa
siūlymui ir Prekybos Rūmai 
ras atgarsio, tai galiu visiems 
pasakvti. kad savo dali, kurią 
čia dabar duodu, ateinančiais 
metais padvigubinsiu.

Vladas Rasčiauskas.
damas antra vokelį Nijolei 
Sparkytei. dar pridėjo:

— Linkiu Jums sėkmės ir 
patariu niekad neužmiršti lie
tuvių ir nuo jų nesišalinti. Lie
tuviai yra jūsų tėvai, jie yra 
geri žmonės, jeigu jūs su jais 
dirbsite ir jiems padėsite, lai 
mums visiems ir mažai mūsų 
tautai bus didelė parama.

R e porteri s

— Dr. Stasys ir Julija Skrip- 
kus iš New Jersey valstijos, taip 
pat dr. Aldona Skripkutė, am
žiumi jauniausia Balfo direkto
rė, buvo atvykę įChicagon į dies with air to roll feeds. Company 
Audronės ir inž. Borno Skripkų, 
gyv. Marquette Parko apylinkė
je, pirmagimio krikštynas. Jis 
buvo pakrikštytas savo prosene
lio kun. Skripka us statytoje Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, Town of 
Lake apylinkėje.

— John Doba, East Hampton, 
N. Y., pakartotinai prisidėjo prie; 
Naujienų platinimo bei naujų 
skaitytojų vajaus, užsakydamas 
savo draugui ir kaimynui J. Do
vydaičiui Naujienas ^vieneriems 
metams.

Experienced men needed for our Me
tal job shop. Day shift, to set-up 
blanking, forming and progressive 

benefits include profit sharing. 
PARKVIEW METAL PRODUCTS 

4923 ARMITAGE 
An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED — FSMALE 
Darbininkių Reikia

MAID
To live in beautiful Highland 
Park home. Off Monday — 
Tuesday. References. Good 

Salary. Call weekdays 
9 to 5 p. m. 372-2400

VISKAS AIŠKU
MAŽAI ŠEIMAI pajamų mūras, 

naujas gazu šildymas, aluminijaus 
langai, garažas. Prie “Paramos” — 
$17,900.

t PONIŠKAS, didingas 7 kambarių 
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento) mūras. 2 auto mūro garažas. įreng

tas beismantas. 1% vonios. 44' lo
tas. Marquette Parke. $38,000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nuomos. Naujas eazu šhdvmas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18,000.

! 2 BUTU MŪRAS. Kabinetu virtu- 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI j vės. Naujas gazu šildvmas. Garažas. 

Geroj vietoj. $18,000.
MODERNUS 15 M. MŪRAS. Ccn- 

tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis- 
i mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24,000.

2 BUTU PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. 930,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

Tel. 436-7878

FOR SALE — BY OWNER
3 bedroom brick ranch — 12 years 
old. Gas heat. Central air. 2 car ga

rage. South Oak Park.

$31,500.
Call 383-4168 after 4 P. M.

DĖMESIO

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.Kreiptis:

A, LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ.

5234775

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE _ 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.—z BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

jteik-

SECRETARY
Int’l Communication Co. seeks exp. 
Sec’y with good typing and shorthand. 

This is a permanent Position. 
In Loop office.

782-6934

— Ed. Varekojis, St. Peters
burg, Fla., anksčiau yra parė
męs Naujienų pinigini vajų au
ka. Dabar jis atsiliepė ir Į pla
tinimo bei naujų skaitytojų va
jų, užsakydamas Naujienas J. L. 
Babriui, gyv. Gulfport, Fla.

— Naujų skaitytojų vajaus 
proga vienas asmuo užsakė Nau
jienas vieneriems metams po
niai Elenai-Giedraitienei, gyv. 
Elgin. Ill., bet pavardės prašė 
neskelbti. Daugeliu atvejų gy- kėjas, vajaus proga užsisakė 
venime atsitinka, kad brangiau- vieneriems metams Naujienas, 
si žodžiai ir geriausi linkėjimai Jo nuosavybėje esančio motelio 
mieliesiems asmenims ir ge-“Trakai” patalpose, 3675 Monon 
riausiems draugams lieka nepa- St., vietos organizacijos turi ge- 
sakyti. Vajaus komisija visiems ra aplinką savo posėdžiams bei 
Naujienų rėmėjams, platinto- sueigoms, o keliauninkai pasi
jams ir naujiems skaitytojams 
nuoširdžiai dėkoja.

— Juozas Ališauskas, gyv. Ci
cero

JANTTRESS
Experienced janitress needed. 

Night work.
118 W. GRAND AVE.

527-4490

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4660

HEATTNG CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 00609. TeL: VI 74447

HOME INSURANCE
call: Frank Zapolis
3208% W. 95th St.

GA 44654

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

(rengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvas. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

TeL: 778-0838 ar 651-9625

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO. IL 60608

Siunčiu_________ dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo...................................... ................. kaip dovana

---------------------proga.
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 
siųsti raginimo.
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų.

PAVARDE

□
IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDt IR VARDAS

ADRESAS

Parėta
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ko-

Illinois senatas 
ir mirties bausmė

Illinojaus senato teisių 
misija atmetė penkis projek
tus. siūlančius grąžinti mirties 
bausmę. Visi penki buvo at
stovų priimti, bet senato ko
misija dviem atvejais juos at-

naudoja informacija ir lietuviš
ku svetingumu.

— Myk. Maksvytis iš Rrigh- 
ton Parko apylinkės, lankyda
masis Naujienose Įteikė vajui 
8 dol. Jis yra baigęs vėliausią 
nepriklausomos Lietuvos Karo 
mokyklos aspirantų laidą ir sėk
mingai vadovauja Chicagos Jū
rų šauliams, kurie dažnais at
vejais organizuotai dalyvauja 
bendrose lietuvių šventėse, de
monstracijose ir bendruose dar
buose.

apylinkėj, buvo atvy- 
į Naujienas pasveikinti,

red. Juozą Pronskų jo 80 m. 
amžiaus sukakties proga, taip 
pat aplankyti red. Algirdą Pu
žauską ir susipažinti su kitais 
darbuotojais. Ta proga jis įtei
kė vajui 5 dol.. nors Naujienas 
perka paskirais numeriais arti-, 
minusioje krautuvėje. Žadėjo, 
atvykti su draugais į Naujienų 
pikniką birželio 10 d. Bučo sode.

— Albinas Rudinskas, Ro
chester. Mich., lankėsi Naujie
nose. Apgailestavo, kad dėl su
sidėjusių aplinkybių ir nuotolio 
šiemet negalės dalyvauti Naujie
nų piknike, todėl aukoja Nau
jienų vajui 25 dol. Naujienų , , , . . „ , , 
b-vės vadovybė nuoiirdžiai dė- UŽ ^lendonų 3 dol. auką.
j-oja j vajaus komisija nuoširdžiai dė

koja visiems rėmėjams už au-
— Kazys Karuža, l^os Ange- kas. o naujiems skaitytojams 

les. Calif., spaudos bendradar- už dėmesį ir atsiliepimą į pas- 
bis ir IJS vietinio skyriaus vei- kclbtą platinimo vajų.

— Ed. ir J. Litvinas iš Brigh
ton Parko apylinkės atnaujinant 
pusmečiui prenumeratą, atsiun
tė vajui 3 dol. auką.

— A. Diškėnas. Maywood.
J., mokėdamas prenumeratą pa
rėmė Naujienų vaju, atsiųsda-

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraitus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Are. 

Chicago, IIL 60631 TeL YA 74900

CALIFORNIA SUPM IE R VICE 
Taisomi auto motorai, staMEial,

■NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

4924 So. CALIFORNIA AVB.
CHICAGO, ILL TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBU1LDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351944 W. 63rd Street, Chicago, IIL 

TU — 776-5»U

Mamai pavyko nufotografuoti pirma 
sūnaus bandyme užlipti ant tvėrės.

< Jos nuotrauka laimėjo prizą Kadeto 
fotografijų konkurse.

LAIKRODŽIAI |R IRANGRNYBIS
Pardavimu ir Taisymas 

2646 WIST 69th STRMT
TeL: RIpuMlc 74941




